
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .األحباث تعبر عن آراء أصحاا وال تتحمل اجلامعة مسؤولية ما ورد فيها

  .لقد مت ترتيب األحباث حسب حروف املعجم
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  )ھ٧٦٤ت (التحريف لصالح الدين الصفدي 

    إعداد   

   حممد  أمحد  حممد  خضري. د.أ
  



٤ المحور الثاني

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
؛ ففي القدمي ظهرت كتب  وحديثاًكثرت كتب التصحيح اللّغوي قدمياً

تسجل حلن العامة من أمهّها كتاب حلن العامة أليب بكر الزبيدي، وكتب تسجل 
، كما ظهرت )ص للحريريدرة الغواص يف أوهام اخلوا: (أوهام اخلاصة، مثل

تقومي اللّسان البن اجلوزي،وتثقيف اللّسان وتلقيح اجلنان البن مكي : كتب مثل
  .وغريها... الصقلي، وإصالح املنطق البن السكيت

وقد اهتم بعض احملدثني بتحقيق تلك الكتب أو درس بعضها، ومن 
لعزيز مطر، ذلك ما حقّقه الدكتور رمضان عبد التواب،والدكتور عبد ا

ودراساما، ومن أهم الدراسات الّيت تناولت هذه الكتب دراسة أمحد حممد 
مصنفات اللّحن والتثقيف اللّغوي حىت القرن العاشر (قدور بعنوان 

ة لبعض تلك الكتب)اهلجريوهي دراسة داللي ،.  
راسات الّيت اهتمال أيضاً، تلك الدراسات احلديثة يف هذا ات ومن الد

قاموس رد العامي إىل الفصيح للشيخ أمحد رضا، : بتصحيح ألفاظ عامية مثل
ومعجم فصاح العامية هلشام النحاس، ومن ذلك الكتب أو املعاجم الّيت عاجلت 

  . األخطاء الشائعة، مثل معجم األخطاء الشائعة حملمد العدناينّ
ختتار هذه الد  صحيح اللّغويتصحيح (راسة كتاب ومن بني كتب الت

 فديين خليل بن أيبك الصحريف لصالح الدصحيف وحترير الت٦٩٦الت-
الّذي مجع فيه ما جاء ىف تسعة كتب سبقته ىف هذا اال، ونسق ) هـ٧٦٤

مادا على حروف املعجم، مع االحتفاظ باإلشارة إىل كلّ كتاٍب نقل منه، 
  ـ:يتووضع لكلّ كتاب رمزاً يشري إليه، وهى كاآل



٥ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

  ح:      درة الغواص ىف أوهام اخلواص للحريري ورمزه-١
  ق:      التكملة   للجواليقي  ورمزه-٢
  ص:   تثقيف اللّسان   للصقلي ورمزه-٣
  ز:       ما تلحن فيه العامة للزبيدي  ورمزه-٤
  و:       تقومي اللّسان  البن اجلوزي ورمزه-٥
  ك:     مزه ما صحف فيه الكوفيون   ور-٦
  ث :      حدوث التصحيف ورمزه-٧
  س:      تصحيف العسكري ورمزه-٨
  م:      الضياء  موسى الناسخ    ورمزه-٩

لقد أراد الصفدي أن جيمع ىف مادة كتابه خالصة اجلهود التصويبية 
الّيت وردت ىف أبرز الكتب املؤلّفة قبله ىف حلن العامة والتصحيف والتحريف، 

  . )١(من بني تلك الكتب كتابان مفقودانو
وقد حشد ىف مقدمة الكتاب كماً كبرياً من املعلومات واألخبار من 
التصحيف والتحريف واللّحن، فسرد أخباراً عن تصحيف احملدِّثني والفقهاء 
الرواة، وتصحيف بعض العلماء يف رواية أبيات بعينها، وحاول أن يذكر 

 يقع فيها التصحيف والتحريف واللّحن، وذكر أمثلة الكلمات الّيت ميكن أن
، وال خترج هذه املصطلحات عنده عن معىن اخلطأ، )٢(من غرائب التصحيف

أو التغيري سواء يف اخلطّ وضبطه بالشكل، أويف الصوت، أو يف البنية، أو يف 
                                 

 .٩مقدمة التحقيق  )١
  .٣٠تصحيح التصحيف )٢



٦ المحور الثاني

  .)١(الداللة، أو يف التركيب
ة يف الكتاب، وتنوعت املادع مصدر اخلطأ الّذي ارتبط إذن، فقد تنو

مبستويات البحث اللّغوي ابتداًء من األصوات إىل الداللة، وهو ما تتفرع 
عليه دراستنا الّيت حتاول تأصيل مادة الكتاب، وما ذهب إليه املؤلّف من 

  :ختطئة، أو تصويب هلذه املسائل، وتأيت الدراسة يف احملاور اآلتية
١- حريف يف الشصحيف والتعرالت.  
٢- ويتّ واإلمالئيصحيح على املستوى الصالت. 
 .التصحيح على املستوى الصريفّ -٣
٤-  حويصحيح على املستوى النالت)ركييبالت.( 
 . التصحيح على املستوى الداليلّ -٥

  : التّصحيف والتّحريف في الشّعر ـ١ 
أما : "بدأ املؤلّف عرض التصحيف يف الشعر من مقدمته حيث قال

اء فتصحيفهم كثري، وسيمر بك يف أثناء الكتاب نوادر من هذا الشعر
 عرضه )٣(، وأكثر ما عرضه يدخل دور التفكّه والغرابة، ومن ذلك)٢("الباب

، ومن ذلك )إخل..... ويونس حيىي، وزينب، وبثينة،(لتصحيف أمساء 
  :اختالف العلماء حول تصحيف بيت األعشى

  ذي وسيق إليها الباقر الغيلُإني لعمر الّذي خطت منامسها     حت
                                 

 ٣١: تصحيح التصحيف  )١
    ١٨ مقدمة املؤلّف  )٢ 
 .  وما بعدها٢١راجع  ) ٣



٧ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

وهو : ، والعثل)الباقر الغيل(وكذلك ) خطت(و) حطت(حيث روى 
   )١()ختدي(و) حتذي(الكثري الثّقيل، والعسل، وكذلك 

  :ومن ذلك التصحيف يف بيت امرئ القيس
   مداك عروس أو صالية حنظل**كأنّ سراته لدى البيت قائماً 

، )صرابة( بفتح الصاد أو كسرها،  و)ِصراية(، و)صراية(حيث رويت 
  . )٢(وكلّ منها هلا معىن خمتلف عن اآلخر) صالية(و

  :ومن غريب التصحيف ما جاء يف بيت امرئ القيس
  أعلمه الرماية كلّ يوم     فلما استد ساعده رماين 

) استد(من القوة وهو املشهور، ومعىن ) اشتد(حيث روي بالشني املعجمة 
  .)٣(اد، صار سديداً، والرمي ال يوصف بالشدة، وإنما يوصف بالسدادمن السد

  :ومثله أيضاً قول امرئ القيس
  جتاوزت أحراساً وأهوال معشر   علي حراص لو يسرون مقتلي

   ,، وفسر به )لو يسرون(حيث أنشده أبو عيبدة بالسني 

- )٣٣، وسبأ٥٤يونس(قلير به : ، فقال الصه تصحيف فسإن
  .)٤(ومعناه يظهرون) لو يشرون(القرآن على غري ما ينبغي، والصواب 

وقد جاء البيت يف ديوان امرئ القيس بالسني، وهو من أبيات 
                                 

 . وما بعدها٤٤صـ : عراج)  ١
  ٥٠نفسه )  ٢
  ١٠٧نفسه )   ٣
 . ٥٥٨نفسه )  ٤



٨ المحور الثاني

، والرواية بالسني )٢(إنه بالسني أجود: ، وقال اجلوهري واألصمعي)١(املعلّقة
اإلظهار تعين اإلسرار أو اإلظهار فهي من األضداد، أما بالسني فتعين 

ا يصحف قول األشجعيفحسب، ومم :  
  مواعيد عرقوب أخاه بيثرب  اخللف منك سجية    وعدت وكان

بالثاء، والرواية الصحيحة بالتاء وفتح الراء، وهو ) بيثرب(فقد أنشد 
  .)٣(مكان قريب من اليمامة

: ، لكننا جند البغدادي يقول)٤(وقد جاء البيت بالثاء يف كتاب سيبويه
  . )٥(عوا على روايته بالتاء املثناةأمج

اختلّ رأيه وثار : ، أي)كلّمت فالناً فاختلط(ومما جاء يف غري الشعر 
باحلاء املغفلة؛ الشتقاقه من ) فاحتلط(غضبه، فيحرفون فيه؛ ألنّ وجه الكالم 

  )٦()أول الِعي  االحتالط: (االحتالط وهو الغضب، ومنه املثل
وصوابه ). ذا كان يف رأس الفرس اعتزامإ (:ويقولون: "ومثل ذلك

  .)٧("بالراء، من العرامة، وهي الشدة) اعترام(

                                 
 .  وذكر الشارح الرواية بالشني٣٦ديوان امرئ القيس )  ١
 ) .شرر(اللّسان مادة )  ٢
 . ٥٥٠تصحيح التصحيف )  ٣
 .١/٢٧٢الكتاب )  ٤
 . ١/٥٨خزانة األدب )  ٥
 . ٥٨ /١داينّ ، وراجع جممع األمثال للمي٨٨تصحيح التصحيف )  ٦
 .١١٦تصحيح التصحيف )  ٧



٩ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

، بالفاء وهو تصحيف، وإنما هو بالقاف )أفلنت (:ومثل ذلك قوهلم
  .)١(من القَلَِت وهو اهلالك

  .)٢(اقتدى الطّائر إذا ذرق، وصوابه اقتذى: ومثله
ني حرفين خيتلفان يف النقط واملالحظ على ما سبق أنّ التصحيف يأيت ب

والراء، والدال ) الزاي(وجوداً وعدماً أو عدد النقاط؛ فمن األول الفارق بني 
والذّال واحلاء واخلاء، ومن الثّاين الفرق بني الفاء والقاف، وعلى ذلك فهو 
حتريف باعتبار تغير احلرف بالنظر، وتصحيف باعتبار السماع، وارتبط 

رفته وحتليله باملعىن على ما جاء عند الصفدي، وارتبط  ذلك التصحيف ومع
واملقامي ياقني اللّغويباملعاجم أيضاً يف مراعاة للس.  

٢ –واإلمالئي وتيالتّصحيح على المستوى الص :  
بألف، ) ابن(عاجل الكتاب أخطاء إمالئية شائعة؛ من ذلك كتابة كلمة 

الئية عن احلريري يف درة الغواص، أو بدون ألف؛ حيث نقل قاعدا اإلم
يف كلّ موضع يقع بعد اسم ) ابن(إنّ من اخلطأ أن حيذف األلف من : فقال

أو كنية أو لقب، وإنما حيذف األلف إذا وقع صفة بني علمين من أعالم 
األمساء والكىن أو األلقاب لترتّله مع االسم قبله مبرتلة االسم الواحد لشدة 

  . )٣(املوصوف، وجيب إثبات األلف يف مخسة مواطن حددهااتصاف الصفة ب
وقد نقل عن احلريري أيضاً طريقة كتابة األلف املقصورة بنصه تقريباً 

                                 
 .١١٨نفسه )  ١
 . ١٢٠نفسه )  ٢
  . ٧١، ٧٠تصحيح التصحيف )  ٣



١٠ المحور الثاني

خيبطون خبط العشواء فيما يكتب من األمساء املقصورة : "وباقتضاب، فقال
واحلكم فيه أن تعترب األلف فيه؛ إن كانت منقلبة . باأللف، وما يكتب بالياء

عن واو كتب باأللف، وإن كانت من ذوات الياء كتبت بالياء، فعلى هذا 
  . )١("عصوت وقفوت: تكتب العصا والقفا باأللف لقولك يف الفعل منهما

واحلريري فصل يف هذا وأكثر من األمثلة والشواهد، كما انتقد ابن 
 لسور؛، كما نقل عن احلريري أنّ ألف اسم ال حتذف إالّ يف فواتح ا)٢(قتيبة

K ] لكثرة االستعمال، أما داخل السور فتكتب األلف كما يف قوله تعاىل 

 O N M LZ  ) ٣()١العلق(.  
إنها ال حتذف : الّيت للتنبيه؛ حيث قال) ها( ومثل ذلك حذف ألف 

؛ ألنهما جيعالن كالشيء الواحد، أما إذا دخلت الكاف، فال )ذا(إالّ مع 
  .)٤(تاكها ذاك، وها: حتذف يف مثل

التعريف، ) الـ(، فال حتذف ألفها إالّ عند دخول )الرمحن(أما كلمة 
، وهذا )٥(يا رمحان الدنيا واآلخرة بإثبات األلف: أما إذا تعرت منها فنقول

  . )٦(ما جاء عند ابن قتيبة يف أدب الكاتب
                                 

 . ٣٨٢نفسه )  ١
 . ٧١٢ – ٧١٠درة الغواص )  ٢
 . ١٥٩تصحيح التصحيف )  ٣
 . ٥٢٨نفسه )  ٤
 . ٢٨٢نفسه )  ٥
 . ١٩٢راجع أدب الكاتب )  ٦



١١ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

: أما صاحل ومالك وخالد فتثبت فيها األلف؛ إذا وقعت صفات مثل
أا إذا كانت أعالماً : ، أي)١(، وحتذف إذا جعلت أمساء حمضةزيد صاحل

ها من هذه حتذف منها األلف، وقد رأى ابن قتيبة أنّ حذف األلف وبقاَء
  . )٢(األمساء حسن وعلل احلذف بكثرة االستعمال

ومما وقف عنده يف اإلمالء وصل بعض الكلمات وفصلها، من ذلك 
  .)٣(ل الكلمتني عوضاً عن احلذف، فقد حذف ألفها فجعل وص)ثلثمائة(

، فهي ال تكتب موصولة يف )كلما(كما نقل احلريري أيضاً القول يف 
؛ كقوله تعاىل )كلّ وقت(كلّ موطن، بل تكون كذلك؛ إذا كانت مبعىن 

[Û       Ü Ý Þ ß à Z  )٦٤: املائدة( ا إن وقعتأم ،)املقترنة ) ما
كلّ ما عندك حسن، وكذلك : حنو، فإنها تكتب مفصولة؛ )الّذي(ا موقع 

أو ) كلّ(إذا اتصلت بلفظة ) من(، وأما )ما(مع ) أي(، و)أين(و) إنَّ(حكم 
، )عمن(مل تكتب إال مفصولة، وإنما كتبت موصولة يف ) مع(بلفظة 

  .)٤(؛ ألجل إدغام النون يف امليم)ممن(و
عدم اإلدغام، ، وإدغام الالّم يف النون أو )ال(بـ) أنْ(ومن ذلك وصل 

رجوت أالّ جر، وخفت : اإلدغام يكون بعد أفعال الرجاء واخلوف واإلرادة مثل
املخفّفة يف األصل به، ووقوعها عاملةً ) أن(أالّ تفعل، وأردت أالّ خترج؛ الختصاص 

                                 
 . ٣٤٥تصحيح التصحيف )  ١
 . ١٩١تب أدب الكا)  ٢
 . ١٩٩تصحيح التصحيف )   ٣
 . ٤٤٤نفسه )  ٤



١٢ المحور الثاني

مع ثبوت ) ال(الشرطية؛ إذا دخلت عليها ) إنْ(فيه، فوجب اإلدغام، كما تدغم يف 
إالّ تفعل كذا يكن كذا، وإن وقعت بعد : ل ال، فتكتبحكم عملها قبل دخو

أفعال العلم واليقني أظهرت النون؛ ألنّ أصلها يف هذا املوطن املشددة، وقد خفّفت 
 "#]، وقد قرئ )٨٩طه (  3Z 2 1 0 / .]مثل 

$ Z  ) ون يف الكتابة، ومن )٧١املائدةا أدغم الن صب، فمن نصبفع والنبالر ،
  . )١(رفع أظهرها

، وفك )ال(يف الفعل، وإدغامها يف ) أنْ(وقد ربط ابن قتيبة بني عمل 
  µ ¶ ¸ ¹  º ´]: اإلدغام؛ إن مل تكن عاملة؛ مثل

»  ¼  ½  ¾  ¿Z)  ٢()٢٩احلديد( فق وقول احلريريوهو ما يت ،
  .والصفدي مع وضوحه

، والداخلة على )هال(فتدغم ) هل(؛ إذا دخلت على )ال(وفرق بني 
، )بل(مل تغير معىن ) ال(، وعلّلوا ذلك بأن )بل ال(، فتكتب مفصولة )بل(

، )٣(، فنقلتها من أدوات االستفهام إىل حيز التحضيض)هل(وغيرت معىن 
  .)٤(ونفس التعليل جنده عند ابن قتيبة يف أدب الكاتب

واملالحظ أنّ ما سبق من تصويبات إمالئية منقول من درة الغواص 
  .ذي عرضه بتفصيل، وكذلك ما جاء يف أدب الكاتب البن قتيبةللحريري الّ

                                 
 . ١٣١، ١٣٠تصحيح التصحيف )  ١
  ١٩٧ – ١٩٦أدب الكاتب )   ٢
 . ٥٣١تصحيح التصحيف  )   ٣
 ١٩٧أدب الكاتب  )  ٤



١٣ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

ونقل الصفدي عن شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري اختالف األعمش 
كان رسول (وأيب عمرو بن العالء واألصمعي يف رواية حديث عبد اهللا بن مسعود 

، وعند )خولُنايت(، فهي عند األعمش ) يتخولُنا باملوعظة-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
، )يتخولُنا: (يقال: ، وأجاز األصمعي الروايتين؛ حيث قال)يتخوننا(أيب عمرو 

فالن خائل ماٍل، : يستصلحنا، يقال: يقول) يتخولنا(مجيعاً، فمن قال ) يتخوننا(و
  :قال يتعهدنا، وأنشد) يتخوننا(ومن قال 

  )١( باسم املاء مبغومداع يناديه ال ينعش الطّرف إالّ ما ختونه  
  ).أدال(أدان اهللا لنا على العدو، والصواب : ومثل ذلك قوهلم

ونالحظ هنا إبدال الالّم نوناً وتغير املعىن يف الروايتين ذا اإلبدال، بل قد 
  .)٢()أرنج، والرنج، ونارنج(حيدث اإلبدال بني اهلمزة والالّم والنون، كما يف 

يهِدر يف قراءته، والثّواب (ء يف قوهلم هو ومن ذلك إبدال احلاء ها
 حدر القراءة حيدرها )٣()غريب احلديث(حيدر باحلاء، قال أبو عبيد يف 

  . )٤ ()احلدر(السريعة تسمى حدراً، والقراءة 
    )٥()يكدف(ومثل ذلك إبدال اجليم كافاً فيِجدف حتولت إىل 

                                 
. ١/٢٤، واحلديث يف صحيح البخاري يف كتاب العلم ٥٤٩ تصحيح التصحيف)  ١

 )  يتخولنا(
 ٦٧نفسه) ٢
 هـ ١٣٨٥كن باهلند سنة ديدر أباد الطبع يف ح)  ٣
 . ٥٦٧تصحيح التصحيف  )  ٤
 . ٥٦٥نفسه )  ٥
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 وهو ما يتضح يف قوهلم ورمبا ساعد على هذا اإلبدال اخلطأ يف السمع،
   )١()أثرم(، والصواب أنها )أفرم(ه مل سقطت ثنيت

٣رفيـ التّصحيح على المستوى الص :  
ثالثة : يشري إىل اختيار مجع القلّة ناقالً عن احلريري خطأهم يف قوهلم

ثالثة أشهر، وسبعة أحبر، كما جاء : شهور، وسبعة حبور، واالختيار أن يقال
 Î ] :، وقوله)٢التوبة ( Z/  .  -  ,  +]يف القرآن 

Ï Ð Ñ  Z ) وضع ؛ ألنّ العدد من الثّالثة إىل العشرة)٢٧لقمان 
  .)٢(القلّة، وإضافته إىل مثال اجلمع القليل املشاكل له أليق

كما جاء إشارات جلموع جاءت خطأً، وصححها أصحاب حلن العامة أو 
) آبار(، والصواب أبآر، و)أبيار (على) بئر(اخلاصة، ومن أشهرها أنهم جيمعون 

  . )٣(أرآء، وآراء، وأرآم وآرام، وأمآق و آماق: على القلب، ومثل ذلك
  .)٤(ظريف وظرفاء: ، مثل)خبثاء(، والصواب )أخباث(على ) خبيث(ومجعوا 
وهو من أفضح األوهام، : ، فقال احلريري)أفمام(خطأ على ) فم(ومجع 
عمران آل(  K J     I H G F Z ]، ومنه )أفواه(والصواب فيه 

                                 
 . ١١٠ – ١٠٩ وراجع يف أخطاء السمع التطور اللّغوي ١١٩نفسه )  ١
 . ١٩٩تصحيح التصحيف  ) ٢
 . ٧٧نفسه ) ٣
 .  ٨٦نفسه ) ٤



١٥ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

   ).١()سوط(على وزن ) فَوه(؛ ألنّ األصل يف فم )١٦٧
، فحرف املد )فو(أصلها يف اللّغات السامية ) فم(وإذا كانت كلمة 

رمضان عبد التواب إىل أنّ امليم . يرد يف العربية يف اجلمع، وقد أشار د
، وقد أجاز )٢(بل التنوينجاءت  ملا عرف يف الساميات بالتمييم وهو مقا

  . )٣()أفمام(بعضهم اجلمع على 
وأمثلة اجلمع يف رأينا مرتبطة بالسماع مما جيعلنا لو حبثنا عن أخطاء يف 

  . اجلمع لوجدنا الكثري
، فهو يصغر على )ذا(ومجع أخطاء يف التصغري منها تصغري اسم اإلشارة 

، )الّيت(، أما تصغري )٤()تيا(نه بـالّيت للمؤنث استغىن ع) ذي(، وتصغري )ذَيا(
، وقد روى اللّسان )٥(بفتح الالّم ال بضمها) اللّذيا(، و)اللّتيا(، فالصواب أنه )الّذي(و

  . )٧(إنّ الضم لغة: ، وقال ابن مالك يف التسهيل)٦(الضم والفتح
، )خميتري(على ) خمتار(وينقل عن احلريري أيضاً خطأهم يف تصغري 

  . )٨(؛ ألنّ التاء زائدة، ومن حكم التصغري حذف هذه التاء)خمير(ب والصوا
                                 

١ ( ١١٧يف أخطاء السمع التطور اللّغوي. 
 .  ١٢١د ونصوص راجع اللّغة العربية، قواع) ٢
 . ٤/٢٩١)فوه(القاموس احمليط ) ٣
 . ٢٧٤تصحيح التصحيف  )  ٤
 .  ٤٥٢نفسه )  ٥
 ). لىت(و ) لذا(اللسان )  ٦
 .  وما بعدها٧٧والدرة . ٢٨٨التسهيل )  ٧
 . ٤٦٩تصحيح التصحيف )  ٨
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إىل ) عقرب(كما ينقل عن احلريري أيضاً خطأهم يف تصغري 
؛ ألنّ اهلاء تلحق بالثّالثي؛ خلفته، )عقريب(، والعرب تصغرها )عقريبة(

  . )١(يثوالرباعي ملا ثقل بكثرة حروفه نزل احلرف األخري منه مرتلة هاء التأن
، وقد نسبوا خطأ إليها )مرو(نقل أخطاء يف النسب منها النسب إىل 

)مروي( وابوالص ،)زيورم( سب إىلكما كان الن ،)يفزادوا ) الر ،رازي
  . )٢(زاياً على غري قياس فيهما

ومن ذلك النسب إىل حمذوف الالّم الّيت ال ترد المه يف التثنية وال يف 
 خمير يف رد المه يف النسب إليه وتركها؛ مثل دم، فالنسب إليها اإلضافة، وأنت

ودنياوي ،ودنيوي ،نييما دوإن ،سب إىل دنيا ليست دنيائيوالن ،ودموي ،٣(دمي( .  

ومن ذلك النسب إىل التركيب اإلضايفّ، فقد نسبوا إىل تاج امللك 
تيمي، وإىل ) تيم اهللا(ون إىل التاج ملكي، وقياسه التاجي؛ ألنّ العرب ينسب

سعدي، إالّ أن يفترض لبس يف املنسوب، فينسب إىل الثّاين، ) سعد العشرية(
  .)٤()بكري(، ويف النسب إىل أيب بكر )منايفّ (كما قال يف عبد مناف 

ومن ذلك النسب إىل املركّب املزجي، فقد نقل عن احلريري أنهم 
رام هرمزي، فينسبون إىل جمموع االمسين ): رمزرام ه(يقولون يف النسب إىل 

                                 
 . ٢/٣٢٤، شرح التصريح ٣/٤٨١وراجع تفاصيل ذلك يف كتاب سيبويه . ٣٨٤نفسه )  ١
 . ٣٣٨، ٢/٣٣٧شرح التصريح : ، وراجع٤٧٤تصحيح التصحيف  )  ٢
 . ٣٢٩، ٢/٣٢٨شرح التصريح : ، وراجع٢٦٣نفسه )  ٣
 . ١٧٨نفسه ) ٤



١٧ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

؛ ألنّ )رامي(املركّبين، ووجه الكالم أن ينسب إىل الصدر منهما، يقال 
االسم الثّاين من االمسين املركّبين مبرتلة تاء التأنيث، وعلى هذا قيل يف النسب 

  . )١()أذريب(إىل أذربيجان 
سواء كان ) فعل(بدالً من ) أفعل(ال جاءت أخطاء كثرية سببها استعم

أَدفقت اإلناء، : مبنياً للمعلوم، أو مبنياً للمجهول، فمما جاء مبنياً للمعلوم قوهلم
  . )٤(، وغريه كثري)٣(، وأرين الشيء والصواب رين)٢(والصواب دفقته

أرجع يده يف (يف شيء إالّ يف قوهلم ) أرجع: (ومن ذلك أنه ال يقال
Ë ] : رجعه يرجعه، قال تعاىل:  وما سوى ذلك فإنما يقال فيه،)كمه

 Î Í ÌZ ) أنّ هذيل وحدها )٣١سبأ فديه الصوقد تنب ،
  .)٥(أرجعه غريه، وهو ما جاء يف اللّسان: تقول

، وخيتص كلٌّ منهما باستعمال )فعل(، و)أفعل(وقد خيتلف املعىن بني 
، فمن )بصر(، و)أبصر( استعمال مع كوما من مادة واحدة، ويبدو هذا يف

بصرت : والصواب أن يقال. أبصرت هذا األمر قبل حدوثه: اخلطأ أن تقول
أبصرت للعني، وبصرت من البصرية، ومنه : ذا األمر؛ ألنّ العرب تقول

                                 
 .  ٢/٣٣٢، وشرح التصريح ٦٦وراجع  . ٢٧٥تصحيح التصحيف  )  ١
 . ٩١نفسه )  ٢
 . ٧٤نفسه )  ٣
 . ١١٦، ١١٥، ١٠٩، ١٠٤، ٩٨، ٩٧راجع صفحات )  ٤
 ). رجع(، واللسان ٩٣سه نف)  ٥
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  . )١()٩٦طه ( Z¤  £  ¢  ¡  �]قوله تعاىل 
بيع : د يف مثنه، والصوابأبيع الثّوب، وأزي: ومن املبين للمجهول أنهم يقولون

، وأدير به، والصواب )بكم(والصواب ) أبكم الرجلُ(، ومثله )٢(الثّوب وزيد عليك
  .  )٣(دير به، وأجري والصواب جري، وأخيف والصواب خيف

؛ مثل قول  بنية الفعل، أو بابه، وهي كثريةجاءت أخطاء يف ضبط
، وبر أباه يِبر والصواب )٤(الباءبكسر ) يأِبق( أبق يأبق، والصواب :العامة
، ومن ذلك )٦(، ومثل ذلك مجد املاء جيمد، والصواب جيمد بضم امليم)٥(يبره

يشتم، ويبخت، ويفقد، ويبطش، ويصلب السارق، : أنهم يقولون
أنهم : يشتم، ويبخت، ويفقد، ويبطش، ويصلب بالكسر، أي: والصواب

، وغري ذلك كثري جاء يف )٧(وابه كسرهايضمون ثالث هذه األفعال، وص
  .)٨(صفحات متوالية يف الكتاب

                                 
 . ٧٣نفسه )  ١
. وكذلك عند ابن بري. ، ومها عند أيب عبيدة يف ااز مبعىن واحد٧٦نفسه )  ٢

   ٣٨٧: الدرة
 .  على هذا الترتيب٨٩، ٨٥، ٩٠، ٧٥راجع صفحات )  ٣
 . ٥٤٧تصحيح التصحيف  )  ٤
 . ٥٤٨نفسه )  ٥
 . ٥٥٢نفسه )  ٦
 . ٥٥٩نفسه )  ٧
 .٥٦٨ – ٥٦٠، ٥٥٦، ٥٥٤، ٥٥٣، ٥٥٢، ٥٥٠حات راجع صف)  ٨



١٩ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

٣ ـ التّصحيح على المستوى النّحوي )التّركيبي(:  
  :كثرية، خنتار بعضها، منها) التركيب(عرض الصفدي أخطاء يف النحو 

أخطاء يف تعدية الفعل، فقد يكون الفعل متعدياً حبرف جر، ويعدونه 
؛ ألنّ هذا )١(أنا أفرقك، والصواب أنا أفرق منك: قوهلمبنفسه، من ذلك 

  .الفعل ال يتعدى بنفسه إىل املفعول به
ومن ذلك أنهم قد يعدون الفعل بوسيلتين من وسائل التعدية يف وقت 

: والصواب أن يقولوا). أدخل باللّص السجن: (واحد، من أمثلة ذلك قوهلم
خرج : ل يعدى تارة مزة النقل؛ كقولك؛ ألنّ الفع)أدخل اللّص السجن(

. خرج، وخرجت به، فأما اجلمع بينهما فممتنع: وأخرجته، وتارة بالباء؛ كقولك
مها مبعىن : وقد اختلف النحاة هل بني حريف التعدية فرق أو ال؟ فقال األكثرون

 خرجت به، فمعناه أنك استصحبته، والقول األول: محلته على اخلروج، وإن قلت
  . )٢()١٧البقرة ( Z*+,]: أصح، بداللة قوله تعاىل

أذهب اهللا (ويؤيد أنّ باء التعدية مبعىن اهلمزة قراءة اليماين : "قال املرادي
، وال جيمع بني التعدية حبرف اجلر، والتعدية باهلمزة، وهذا معىن قول )٣()نورهم
  .)٤("لت احتجت إليهافع: أفعلت استغنيت عن الباء، وإذا قلت: إذا قلت: "سيبويه

                                 
 . ١١٩تصحيف التصحيف )  ١
  ٩نفسه )  ٢
. ١/٨٢، مشكل إعراب القرآن ١/٨٠البحر احمليط : ، وراجع٣٨اجلىن الداين )  ٣

٥٣١. ٥٦٨ – ٥٦٠، ٥٥٦ . 
 . ١/١٥٤الكتاب )  ٤
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، فإذا صادفهم ذلك خرجوه على )١(وقد تبع النحاة سيبويه يف ذلك
  . )٢(زيادة الباء، أو على حذف املفعول

   C] والفراء كذلك ال جييز اجتماع التعدية مزة التعدية يف قراءة

DZ) عدية باهلمزة)٢٩: املؤمنونعدية حىت ال جتتمع التد اهلمزة من التفجر ، 
، وبالعكس من ذلك جعل أبو عبيدة الباء زائدة، وليست للتعدية، فمعىن )٣(وبالباء

، وقد تبع الزجاج الفراء يف جعله )٤( يأيت من اهلمزة، ال من الباء–عنده–التعدية 
، لكنه جعل الباء للمصاحبة، ومعىن تنبت بالدهن تنبت ومعها )أنبت(تنبت مبعىن 

  .)٥(جاءين زيد بالسيف، تريد جاءين ومعه  السيف: لدهن، وفيها دهن؛ كما تقو
) ب باألبصاريكاد سنا برقه يذه( وقد اختلفوا يف قراءة أيب جعفر 

وقد نقل النحاس خالفهم بني جعل الباء ). يذهب (بضم ياء) ٤٣النور (
بضم الياء، ) يذهب(زائدة، وجعلها حلناً؛ ألنّ الباء تعاقب مهزة التعدية، و

  .)٦(ودخلتها الباء، وال جتتمع مهزة التعدية والباء على الفعل) أذهبت(ها ماضي

                                 
البن ، املقدمة ١/٨٢، مشكل إعراب القرآن ملكي ١/١٩معاين القرآن للفراء )  ١

 . ٨/١٣٨، شرح املفصل البن يعيش ٢٣٥بابشاذ
، الفعل يف ٤٦٥، ٥/٤٠١، البحر احمليط ١/١٩معاين القرآن للفراء : راجع)  ٢

 . ٥٧٣القرآن الكرمي تعديته ولزومه 
 . ٤٤٥ عمرو من السبعة ، وهي قراءة ابن كثري وأيب٢٣٣، ٢/٢٣٢معاين القرآن للفراء )  ٣
 . ٢/٥٦جماز القرآن )  ٤
 . ٤/١٠ معاين القرآن وإعرابه ) ٥
 . ٥٣١. ١٤٣، ٣/١٤٢إعراب القرآن للنحاس ) ٦



٢١ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

زيد أفضل إخوته؛ ألنّ أفعل التفضيل ال : ونقل عن احلريري اخلطأ يف قوهلم
غري داخل يف مجلة ) زيد(تضاف إالّ ملا هو داخل فيه، ومترتّل مرتلة اجلزء منه، و

زيد :  زيد؟ لعددم دونه، كما ال يقالمن إخوة: ، أال ترى لو قال قائل)إخوته(
  .              )١(زيد أفضل اإلخوة، وأفضل بين أبيه: أفضل النساء، وحتقيق الكالم أن يقال

 وأفعل التفضيل يضاف إىل ما هو بعضه، وهذا ما جعل ابن جين يرفض أن 
  À  Á   Â  Ã   ¿]يف قول اهللا تعاىل ) من(مضافة إىل ) أعلم(تكون 

Ä  Å  ÆZ)  ي إىل معىن حمال على اهللا )١١٧األنعام؛ ألنّ ذلك يؤد
  . )٢(سبحانه، هو أن يكون بعض املضلّني أو بعض الضالني

وقد ارتبطت بعض األخطاء باملطابقة، منها ما نقله عن احلريري أنهم 
 كال الرجلين خرجا، وكلتا املرأتين حضرتا، واالختيار أن يوحد لفظ اخلرب: يقولون

كال الرجل خرج، وكلتا املرأتين حضرت؛ ألنّ كال وكلتا امسان : منهما، فيقال
، وقد جاء احلريري بشاهد )٣(مفردان وضعا لتأكيد االثنين، وليستا يف ذاتيهما مثنيين

، وبشواهد )٢٢الكهف  (Á   Â  Ã  ÄZ] :قرآينّ هو قوله تعاىل
االختيار، وفيه مراعاة للّفظ بينما قد ، وما نالحظه أنّ احلريري جعل ذلك )٤(شعرية

                                 
 .١١٩تصحيح التصحيف )  ١
 ١١٣، وقد فصل احلريري يف ذلك،راجع درة الغواص وشروحها١/٢٢٨احملتسب) ٢

-١١٩ 
 . ٤٤٤تصحيح التصحيف )  ٣
 . ٣٩٨درة الغواص )  ٤



٢٢ المحور الثاني

، وجعلها ابن )١(يراعى املعىن فيثنى اخلرب كما نقل احلريري عن ابن هشام يف املغىن
  .بري من الضرورة

؛ حيث يثنى )أكلوين الرباغيث(ومن املطابقة ما عرف عند النحاة بلغة 
ن، فقد نقل الفعل، أو جيمع مع فاعله، فينتج عن ذلك أن يكون للفعل فاعال

قاما الرجالن، وقاموا الرجال، فيلحقون الفعل : عن احلريري أنهم يقولون
مل ينطق ا القرآن، وال ، وما مسع ذلك إالّ يف لغة ضعيفةعالمة التثنية واجلمع

، وال نقل عن الفصحاء، ووجه -صلى اهللا عليه وسلم-أخبار الرسول 
`   M، و)٢٣املائدة ( ÀZ ¿] :الكالم توحيد الفعل، كما قال تعاىل

  b  aL)  فأما قوله تعاىل)١املنافقون ،:  M  :  9  8

;L  ) ٣األنبياء( مري الّذي يف لفظةفالّذين بدل  من الض ،)أسروا( ،
+  ,  -  M : بل موضعه نصب على الذّم، وكذلك قوله تعاىل: وقيل

 .L ) ٧١املائدة(مريفكثري بدل من الض ،)٢(ه ، وأضاف احلريريأن 
: ، واعترض شارح الدرة فقال)٣(إذا تأخر الفعل أحلق عالمة التثنية واجلمع

إنها لغة قوم من العرب جيعلون األلف والواو حريف عالمة للتثنية واجلمع، 
واالسم الظّاهر فاعالً، وتعرف بني النحاة بلغة أكلوين الرباغيث؛ ألنه مثاهلا 

                                 
   ١٨٨، وشرح شواهد املغين ٣٩٨شرح الدرة )  ١
 . ٤١٢ – ٤١١تصحيح التصحيف )  ٢
 . ٤١٦ – ٤١٥درة الغواص )  ٣



٢٣ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

   )١( يف اآليات واألحاديث ما ال حيصىالّذي اشتهرت به، وقد وقع منها
إنها لغة بعض العرب، : وقد فصل ابن مالك القول يف هذه اللّغة؛ فقال

وضمري املثنى أو اجلمع عالمة على التثنية أو اجلمع، واستشهد عليها بقول 
يتعاقبون فيكم مالئكة باللّيل، ومالئكة :  (– صلى اهللا عليه وسلم –النيب 

ج هذا على أنّ االسم إنّ بعض النحاة خير: بشواهد شعرية، وقال، و)بالنهار
مبتدأ مؤخر، والفعل مع ضمريه خرب مقدم، أو أنّ ما اتصل بالفعل من 
ضمائر فاعل، واالسم بعده بدل، أو أنّ االسم خرب، وهذا ما ميكن فعله مع 

  .)٢(من ال يقول ذه اللّغة، وخرج على ذلك اآليات املذكورة سابقاً
إالّ ما ميكن فيه ) كلّ(وقد نقل عن احلريري أنّ العرب ال يؤكّدون بلفظة 

ذهب املال كلّه؛ لكونه يتبعض، ومنعوا ذهب : التبعيض، فلهذا أجازوا أن يقال
اشتريت : وجيوز أن يقول: مثّ علّق الصفدي بقوله. زيد كلّه؛ ألنه مما ال يتجزأ

  . ، وهي مسألة مشهورة عند النحاة)٣(اًالعبد كلّه؛ جلواز أن يكون مبعض
بني املضاف ) كان(وقد ارتبطت مسائل حنوية بداللتها، من ذلك زيادة 

واملضاف إليه، وقد نقل عن تثقيف اللّسان أنهم جيمعون بني العي واللّحن؛ ألنّ 

                                 
 . نفس املرجع والصفحة)  ١
 ٨٠ – ٢/٧٩ وراجع شرح ابن عقيل ٥٨٢ – ٢/٥٨٠شرح الكافية الشافية )  ٢

وقد جاء احلديث يف البخاري أربع مرات ثالث منها ذه الرواية هي أرقام 
طبعة ٣٢٢٣رقم ) ة يتعاقبوناملالئك(، وإحداها برواية ٧٤٨٦، ٧٤٢٩، ٥٥٥

 . ٢١٠صحيح مسلم كتاب املساجد   حتقيق حمب الدين اخلطيب،: السلفية
 . ٤٤٣تصحيح التصحيف )  ٣



٢٤ المحور الثاني

يف يعلم أنّ الزوجية قد انقطعت بينهما بالوفاة، وأنها ليست ) املتوىف عنها: (بقوهلم
  .إال العي) كان(عصمته، وإنما كانت زوجة يف حياته، فال معىن لزيادة 

بني املضاف واملضاف إليه، وإنما ) بكان(وأما اللّحن، فألنهم حالوا 
يف مثل هذه املواضع  يف ضرورة الشعر؛ إلقامة الوزن، كما ) كان(تدخل 

  :قال الشاعر
  )١( املطهمة اجلياِد–كان– على ***كر تسامى سراة بين أيب ب           

ومتسك مع ابن عصفور ) على كان املسومة(وقد روى البغدادي البيت 
  . )٢(بأنّ هذه الزيادة من الضرورات الشعرية

ال رجلَ يف (ومن ذلك ما نقله عن احلريري من أنهم ال يفرقون  بني قوهلم 
 عمت جنس الرجال بالفتح) ال رجلَ(، والفرق أنّ )ال رجلٌ عندك(، و)الدار

ال رجلٌ بالرفع، : هل من رجل يف الدار؟ فإذا قلت: بالنفي، وهو جواب ملن قال
ال رجلٌ يف الدار بل : فاملراد بالنفي اخلصوص، وجيوز يف هذا اجلواب أن يقال

  . )٣( ال رجلَ يف الدار بالفتح بل رجالن:رجالن، وال جيوز أن يقال
رق داليلّ بني استعمالين تركيبين ألداتين من واحلريري هنا يتحدث عن ف

ال (، الّيت تنفي العموم، ويكون ما بعده منصوباً، و)ال النافية للجنس: (األدوات مها
  . )٤(الّيت تنفي اخلصوص، وكالم احلريري يف الدرة أوضح") ليس"املشبهة بـ

                                 
 . ٤٣٦ – ٤٣٥تصحيح التصحيف )  ١
 .   وما بعدها٩/٢٠٧خزانة ا ألدب : راجع)  ٢
 . ٢٨١تصحيح التصحيف )  ٣
 . ٦٨٣درة الغواص )  ٤



٢٥ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

ة أيضاً قول احلريريالليا جاء يف الفروق الدهم: وممقون بني إنال يفر 
والفرق بينهما واضح، وهو أنّ التمني يقع على ما جيوز ) الترجي(و) التمني(

، والترجي خيتص )ليت الشباب يعود: (أن يكون، وجيوز أالّ يكون، لقوهلم
لعلّ الشباب يعود، وهلذا فرق حناة البصرة بينهما : مبا جيوز وقوعه، فال يقال

ء، وأجازوا أن تقع الفاء جواب التمني يف مثل قوله يف باب اجلواب بالفا
M¶  µ   ´  ³ : تعاىل    ²  ±L ) وا أن تقع )٧٣النساءو ،

M   f  e الفاء جواباً للترجي، وضعفوا قراءة من قرأ    d  c  b

  k  j  i  h  gL )  ١(بنصب أطلع) ٣٧، ٣٦غافر(.  
: جند ابن هشام يقول وما قاله يتفق مع ما جاء عند النحاة؛ حيث 

  :حرف متن يتعلّق باملستحيل غالباً كقوله: ليت"
    فأخربه مبا فعل املشيب***فيا ليت الشباب يعود يوماً 

فتختص باملمكن، وقول فرعون يف اآلية ) لعلّ(، أما )٢(وباملمكن قليالً
  . )٣(السابقة إنما قاله جهالً وخمرقة وإفكاً

ا يرتبط بداللة التقون بني قوهلم وممهم ال يفربكم (ركيب أيضاً أن
، وبينهما فرق خيتلف املعىن فيه، )بكم ثوبك مصبوغٌ؟(، و)ثوبك مصبوغًا؟

كان انتصابه على احلال، والسؤال واقع عن ) مصبوغًا(وهو أنك إذا نصبت 
رفعته على أنه خرب املبتدأ ) مصبوغًا(مثن الثّوب وهو مصبوغ، وإن رفعت 

                                 
 . ٦٧٩ودرة الغواص ، ١٩٣تصحيح التصحيف ) ١
 .  طبعة عبد اللّطيف اخلطيب٣/٥١١مغين اللبيب ) ٢
 . ٣/٥٢٥نفسه) ٣



٢٦ المحور الثاني

، وكان السؤال واقعاً عن أجرة الصبغ، ال عن مثن )ثوبك(الّذي هو 
  .، ويف هذا ما يدلّ على ارتباط اإلعراب باملعىن يف التراكيب)١(الثّوب

٥الليـ التّصحيح على المستوى الد :  
ومتثّلت يف عدة أشكال؛ منها الترادف  ظهرت األخطاء الداللية،

ن أمثلة ذلك أنهم ال يفرقون بني اآلبق والفروق الداللية بني املترادفات، وم
واهلارب، فاآلبق ال يسمى آبقاً إالّ إذا كان ذهابه ىف غري خوف وال إتعاب 

  .)٢(عمل، وإالّ فهو هارب
، )اجلس(، فهم يقولون للقائم )اقعد(، و)اجلس(ومن ذلك الفرق بني 

، وملن )قعدا(واالختيار على ما حكاه اخلليل بن أمحد أن يقال ملن كان قائماً 
، وعلّل بعضهم هلذا االختيار بأنّ القعود هو )اجلس(كان نائماً أو ساجداً 

، واجللوس )مقعد(االنتقال من علو إىل سفل؛ وهلذا قيل ملن أصيب برجليه 
؛ الرتفاعها، وقيل جلساً) جند(هو االنتقال من سفل إىل علو، ومنه مسيت 

  :لعزيز للفرزدق، ومنه قول عمر بن عبد ا)جالس(ملن أتاها 
  قل للفرزدق، والسفاهة كامسها     إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس 

إن مل تلزم العفاف، : اقصد جندا، ومعناه أنه ملا توىل املدينة قال له: أي
  .)٣(وإال فاخرج إىل جند

، فاألوىل تقال ملن مل يتعمد )خِطئ (، و)أخطأ(ومن ذلك الفرق بني 
                                 

 ٦٨٢: ، ودرة الغواص١٦٥ – ١٦٤تصحيح التصحيف ) ١
  ٦٧املصدر نفسه ) ٢
 ٨٣تصحيح التصحيف ) ٣



٢٧ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

 وهذا ما يتضح فيما نقله الصفدي عن احلريري أنهم اخلطأ، والثّانية عكسها،
، فيحرفون اللّفظ واملعىن؛ ألنه ال )أخطأ: (يقولون ملن أتى الذّنب متعمداً

ق الصواب، وإياه إالّ ملن مل يتعمد الفعل، أو ملن اجتهد فلم يواف) أخطأ(يقال 
احلاكم، إذا اجتهد : ( بقوله-صلّى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا عىن

وإنما أوجب له األجر عن اجتهاده يف إصابة احلق الّذي . )١()وأخطأ،فله أجر
، فهو )خطئ: (هو نوع من أنواع العبادة، فأما املتعمد الشيء فيقال له

: بكسر اخلاء وإسكان الطّاء، كما قال تعاىل) اِخلطُْء(، واملصدر )خاطئ(
M     X  W   V  U  TL ) وقال)٣١اإلسراء ، رمحه اهللا- احلريري-:  

  من بعد ما الشيب يف فوديك قد وخطا  ** ال ختطونّ إىل خطء والخطأْ  
  .)٢("اإذا جرى يف ميادين اهلوى وخط **وأي عذر ملن شابت مفارقه 

سار أول : ، أي)أدجل(، و)احتلط(، و)اختلط(ومثل ذلك الفرق بني 
  .)٣( بلبنه، وارتضع بلبانهسار آخر اللّيل، وارتضع: ، أي)ادجل(اللّيل، و

وعرض الصفدي أيضا ألمثلة من األضداد، من ذلك ما نقله عن 
، )استتر(فالن اختفى مبعىن : ، يقولون)"استتر(مبعىن ) اختفى(استعمال 

، فأما املستتر، فهو املستخفي، )ظهر(مبعىن ) اختفى(وليس كذلك إنما 
، مث )"خمتف(منه قيل للنباش استخفى إذا استتر، واختفى إذا ظهر، و: يقال

أظهرته، : خفيت الشيء أخفيه كتمته، وخفيته: قلت: "أعقب ذلك بقوله
                                 

  ١٢/١٣،ومسلم بشرح النووي ٤/٢٦٨احلديث يف صحيح البخاري ) ١
  ١٠٣، وتقومي اللّسان ١٥٢: ة الغواص، وراجع در٨٧: تصحيح التصحيف) ٢
  ٨٨،٨٩،٩٥راجع تصحيح التصحيف  )٣



٢٨ المحور الثاني

خفا املطر الفأر، : وهو من األضداد، كذا قال األصمعي وأبو عبيدة، ويقال
وضح األمر،وخفا الربق  :، أي)١()برح اخلفاء(جهن من أنفاقهن، وإذا أخر

  .)٢("ع ملعاً ضعيفاً يف نواحي الغيمخيفو خفوا،وخيفى خفيا إذا مل
ومن األخطاء ما يرتبط بتضييق الداللة أو توسيعها، فمما جاء بتضييق 

إالّ للنساء ) األرامل(الداللة ما نقله عن تثقيف اللّسان من أنهم ال يعرفون 
الالّيت كان هلن أزواج ففارقوهن مبوت، أو حياة، وليس كذلك، بل 

، وإن كان هلن أزواج، ويقال جلماعة املساكني من املساكني) األرامل(
  :قال الشاعر. الرجال أيضاً أرامل

  )٣(فمن حلاجة هذا األرمل الذّكر*** رامل قد قضيت حاجتها هذي األ
وقد مجع الزبيدي آراء اللّغويني يف ذلك، وزاد على البيت شاهداً 

  .)٤(شعرياً، وحديثاً روي يف مسند أمحد
وف األمحر، )األرجوان(هم يقولون ومن ذلك أنوال يعرفونه إالّ الص ،

  .)٥("وليس كذلك، بل هو كلّ أرجوان أمحر، صوفاً كان أو غريه
نام، : فالن أي) بات(ومن ذلك ما نقله عن احلريري أنهم يقولون 

أظلّه وأجنه اللّيل، وذلك سواء أنام أم مل ينم، ) بات(وليس كذلك، بل معىن 

                                 
  ١/١٦٥هو مثل  يف جممع األمثال )١
  ٨٩ـ٨٨تصحيح التصحيف  )٢
  ٩٣املصدر نفسه ) ٣
  ١٨٣ ـ ١٨٢حلن العامة: راجع) ٤
  ٩٥تصحيح التصحيف ) ٥



٢٩ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

الفرقان  (M  ´  ³      ²  ±   °L :  تعاىلويؤيده قوله
  : وقول الشاعر،)٦٤

  )١(بات يقاسيها غالم كالزمل     ***  باتوا نياماً وابن هند مل ينم
ملا كان ملحاً خاصة، والبحر ) حبر(ومن تضييق الداللة أنهم يقولون 

 M³  ²  ±   °      ¯  ®   ¬L : يكون للعذب وامللح، قال تعاىل
  )٢("، فسمى العذب حبراً، وإنما يسمى البحر؛ التساعه)٥٣ان الفرق(

يكون عندهم الذّكور واإلناث، وليس كذلك، ) األتراب(ومن ذلك 
زيد : زيد ترب عمرو، وإنما يقال: وإنما  األتراب  اإلناث خاصة، ال يقال

أكثر ما يستعمل يف اإلناث، : قرن عمرو، وهند ترب دعد، وقال بعضهم
  .ن للذّكور، والقول األول أشهروقد يكو

لدا،وهن أتراب، : هذه ترب هذه، أي: وينقل عن اجلوهري قوهلم
  .)٣()٥٢ص (  M  w  v  uL : ويؤيد هذا القول قوله تعاىل

وننهي هذه األخطاء الداللية مبا نقله من أخطاء يف االستعمال، فمن 
ألوسع ) باع: (م يقولون، فه)باع(ذلك ما نقله الزبيدي يف استعمال كلمة 

  .)٤(اخلطا، والباع ما بني طريف يدي اإلنسان؛ إذا مدمها مييناً ومشاالً
، والصواب )أتوام (ومن ذلك أنهم يقولون للولدين يف بطن واحد 

                                 
 ٢٦٧، ودرة الغواص ١/١١٥، والبيتان يف احلماسة ١٤٧املصدر نفسه ) ١
  ١٨٨ ـ ١٨٧حلن العامة : ، وراجع٦٧املصدر نفسه ) ٢
  ١/٩١، وراجع الصحاح ٧٧املصدر نفسه ) ٣
   ١٨٧املصدر نفسه، حلن العامة  )٤



٣٠ المحور الثاني

  .)١()توأم(، والواحد )توأمان(
لقد أراد الصفدي لكتابه هذا أن يكون معجماً يضم بني دفتيه ما وقع 

خطاء لغوية مجعها من هذه الكتب الّيت أشار إليها يف بداية كتابه، عليه من أ
ورتبها على حروف املعجم، ومل يتدخل يف نقلها إالّ قليالً، يف تغيري بعض 
األلفاظ الّيت مل خترج املنقول عن غرضه، وعلّق تعليقات وجيزة يف موضعها، 

 هذا البحث أن وقد مشلت هذه األخطاء مستويات اللّغة عامة، وقد حاول
يعرض أمثلة خمتصرة إىل أبعد احلدود ملا جاء يف هذه املستويات، كما حاول 

  .أال يسرف يف تعليقه على تلك األخطاء اختصاراً لظروف البحث

                                 
  ٧٢املصدر نفسه، وراجع) ١



٣١ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

  املصادر واملراجع
  :املصادر: أوالً

 فديين خليل بن أيبك الصهـ٧٦٤- ٦٩٦(صالح الد(  
قيق  السيد الشرقاوي، مكتبة تصحيح التصحيف وحترير التحريف،  حت

  ١ م، ط ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧اخلاجني، القاهرة،
  : املراجع: ثانيا

  )هـ٢١١أبو احلسن سعيد بن مسعدة ت ( األخفش - ١
  م١٩٧٩ معاين القرآن، حتقيق فائز فارس احلمد، الكويت -
  )هـ٩٠٥الشيخ خالد األزهري ت ( األزهري -٢ 
مشه حاشية الشيخ يسني العليمي،  التصريح على التوضيح، وا-

  عيسى البايب احلليب، بدون تاريخ 
يسى البايب احلليب، امع الصحيح، حباشية السندي، ع البخاري، اجل-٣ 

  بدون تاريخ
٤-البغدادي   
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، حتقيق عبد السالم هارون، -

  . م١٩٨١-١٩٧٩اهليئة العامة للكتاب 
  .ه٣٩٢أبو الفتح عثمان ت ( ن جني  اب-٥
 احملتسب ىف تبيني وجوه شواذّ القراءات واإليضاح عنها، حتقيق علي -

  .م١٩٦٩النجدي ناصف وآخرين، الس األعلى للشؤون اإلسالمية 
  )هـ٥٩٧بن اجلوزي تأبو الفرج عبد الرمحن (زي  ابن اجلو- ٦
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ر، دار املعارف، القاهرة، عبد العزيز مط.  تقومي اللّسان، حتقيق د-
  .الطبعة الثّانية

 احلريري، درة الغواص يف أوهام اخلواص، حتقيق عبد احلفيظ -٧
  .فرغلي علي القرينّ، دار اجليل، بريوت، ومكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة

 ٨ - د بن يوسف ت ( أبو حيان الغرناطيين حممهـ٧٤٥أثري الد(  
  .٢م ط١٩٨٣٦لفكر،  البحر احمليط، دار ا-  
   رمضان عبد التواب-٩ 
- فاعيمظاهره وعلله وقوانينه، اخلاجني بالقاهرة، والر ،ر اللّغويطوالت 

  .م١٩٨١بالرياض 
  .م١٩٧٧ اللّغة العربية، قواعد ونصوص ومقارنات، القاهرة - 
 ١٠– بيديد بن احلسن ت ( الزهـ٣٧٠أبو بكر حمم(  

  .١٩٨١ العزيز مطر، دار املعارف  حلن العامة، حتقيق عبد
  )هـ٣١٠أبو إسحاق إبراهيم بن سهل ت ( الزجاج -١١ 
  .م١٩٨٨ معاين القرآن وإعرابه، حتقيق عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتاب -

١٢- خمشريهـ٥٣٨ – ٤٦٧أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر ( الز(  
  - م١٣٩٢ الكشاف، البايب احلليب.  

  )هـ١٨٠أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ت( سيبويه -١٣
 الكتاب، حتقيق عبد السالم هارون، اهليئة املصرية للكتاب -
  م١٩٧٧-م١٩٦٦

١٤- يوطيمحن بن أىب بكر ت( السين عبد الرهـ٩١١جالل الد( 
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  )ت.د( املزهر ىف علوم اللّغة، نشرة حممد أمحد جاد املوىل وآخرين احلليب -
قيق عبد العال سامل مكرم، وعبد السالم هارون،  مهع اهلوامع، حت-

  .دار البحوث العلمية، الكويت
١٥- قليت( الص قليهـ٥٠١ابن مكي الص (  
 تثقيف اللّسان وتلقيح اجلنان، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، -   

  .دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ
  )هـ٢١٠معمر بن املثنى ت ( أبو عبيدة -١٦
  .م١٩٦٢ – ١٩٥٥جماز القرآن، حتقيق حممد فؤاد سزكني، اخلاجنى -

  )هـ٧٦٣٩ين عبد اللهنت اء الد(  ابن عقيل -١٧
 شرح ابن عقيل على ألفيه ابن مالك، حتقيق حممد حميي الدين عبد -  

  .٢٠م ط١٩٨٠احلميد، دار التراث بالقاهرة 
  )هـ٢٠٧تأبو زكريا حيىي بن زياد الديلمي، ( الفراء، -١٨
  : معاين القرآن-

حتقيق أمحد يوسف جنايت وحممد علي النجار، اهليئة : اجلزء األول
  .م١٩٨٠املصرية للكتاب 
حتقيق حممد علي النجار، الدار املصرية للتأليف والترمجة : اجلزء الثّاين

  )ت.د(
اب حتقيق عبد الفتاح إمساعيل شليب، اهليئة العامة للكت: اجلزء الثّالث

  .م١٩٧٢
 ابن قتيبة، أدب الكاتب، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، -١٩  
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  .م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢القاهرة 
٢٠- هـ٤٣٧مكي بن أيب طالب ( القيسي(  
 مشكل إعراب القرآن، حتقيق حامت صاحل الضامن، وزارة اإلعالم -
  .م١٩٧٥العراقية 
د بن عبد اهللا ت أبو عبد اهللا مجال الدين حمم( ابن مالك – ٢١ 
  )هـ٦٧٢

 تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، حتقيق حممد كامل بركات، دار -
. ق دـقيـ شرح الكافية الشافية، حت-.م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧املعارف 

  .١م ط١٩٨٢عبد املنعم أمحد هريدي، جامعة أم القرى 
  )هـ٢٨٥ -٢١٠أبو العباس حممد بن يزيد ( املربد -٢٢
 حممد عبد اخلالق عضيمة، الس األعلى للشؤون   املقتضب، حتقيق-

  .٢م ط١٩٧٩اإلسالمية، جلنة إحياء  التراث 
  )هـ٧٤٩احلسن ابن أم قاسم ت ( املرادي -٢٣
 اجلىن الداين ىف حروف املعاين، حتقيق فخر الدين قباوة وحممد ندمي -

  ١٩٨فاضل، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت 
دين ـيي الـاألمثال للميداينّ، حتقيق حممد حم  امليداينّ، جممع -٢٤

  .م١٩٥٥عبد احلميد 
أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس ( النحاس -٢٥ 

  )هـ٣٣٨ت
 إعراب القرآن، حتقيق زهري غازي زاهد، عامل الكتاب والنهضة -



٣٥ للصفدي ...تصحيح التصحيف... مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء دراسة في

  .٢م ط١٩٨٥العربية 
  )هـ٧٦١مجال الدين بن هشام األنصاري ت( ابن هشام -٢٦ 
. مازن املبارك، ود.  مغىن اللّبيب عن كتب األعاريب، حتقيق د-

  م١٩٨٥ ٦حممد علي محد اهللا، دار الفكر ط
  )هـ٦٤٣موفّق الدين يعيش بن علي بن يعيش ت( ابن يعيش -٢٧
 شرح ابن يعيش على املفصل للزخمشري، عامل الكتب بريوت، -

  )ت.د(واملتنيب بالقاهرة 



٣٦ المحور الثاني

 فهرس احملتويات

  ٦................................:الشعر يف والتحريف التصحيف ـ ١

  ٩.......................:واإلمالئي الصويتّ املستوى على التصحيح – ٢

  ١٤..............................:الصريفّ املستوى على التصحيح ـ ٣

  ١٩.....................)التركييب (النحوي املستوى على التصحيح ـ ٣

  ٢٦...............................:الداليلّ املستوى على التصحيح ـ ٥

  ٣١.......................................................واملراجع املصادر

  ٣٦.......................................................احملتويات فهرس



 التصويب اللغوي وأثره يف مقاومة حلن
  العامة

    إعداد   

  وسى السعيد جبارهحممد م. د
  





٣٩ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

  بسم اهللا الرمحن الرمحن

  التصويب اللغوي وأثره يف مقاومة حلن العامة
  ):نشأته وأسبابه (التصويب اللغوي نبذة تاريخية

يرتبط التصويب اللغوي بأسبابه اليت دعت إليه، فقد كان العرب يف 
ة، جاهليتهم أصحاب فصاحة، ينطقون على سجيتهم، وتبعا لسالئقهم اللغوي

اليت طُبعوا عليها، فلم يؤثر عنهم يف تلك احلقبة حلن، فلما جاء اإلسالم 
وانتشر يف بقاع األرض، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا، واختلط العرب 
بغريهم من األعاجم الذين اعتنقوا الدين اإلسالمي، واضطر هؤالء إىل تعلم 

دئه، بدأت ظاهرة اللحن تظهر اللغة العربية كي يفهموا الدين الذي آمنوا مببا
  .يف اتمع العريب

ولعل أول حلن وقع كان يف اإلعراب، قال أبو الطيب اللغوي 
واعلم أنّ أولَ ما اختلَّ من كالم العرب فأحوج إىل التعلم ): (هـ٣٥١ت(

١()اإلعراب( بيديا ذهب أبو بكر الزوإىل ذلك أيض  ،)حيث ) هـ٣٧٩ت
عرب تنطق على سجيتها يف صدر إسالمها وماضي ل الزومل ت: (قال

ألديان، فدخل الناس فيه جاهليتها، حتى أظهر اهللا اإلسالم على سائر ا
وأقبلوا إليه أرساالً، واجتمعت فيه األلسنة املتفرقة، والُّلغات اأفواج ،

هو  اإلعراب الَّذي  يفالعربية، واستبان منهواملختلفة، ففشا الفساد يف اللُّغة 

                                 
أخبار النحويني، أليب طاهر : ، وينظر٥ النحويني، أليب الطيب اللغوي صمراتب) ١(

  .٣٥املقرئ ص
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 نافر بطباعه سوء أفهام الناطقني نح ملعانيها، فتفطّن لذلك ميها، واملوضحلْ
ف من كالم العرب، فعظم اإلشفاق من فُمن دخالء األمم بغري املتعارشو 

 إىل أن ، من ذهاب لغتهم وفساد كالمهم حتى دعاهم احلذر،ذلك وغلبته
  )١() وتثقيفها ملن زاغت عنهسببوا األسباب يف تقييدها ملن ضاعت عليه،

صلى اهللا –ويشري احلديث الشريف إىل أنّ اللحن حدث يف زمن النيب 
رضي اهللا - عن أيب الدرداء  وذلك فيما رواه احلاكم وصححه –عليه وسلم

رسول  فقال ، قرأ فلحنرجالً -صلى اهللا عليه وسلم- مسع النيب : قال–عنه
  )٢().وا أخاكمدِشرأَ: ( صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

ولعل هذا أول حلن وقع، إال أن احلديث الشريف مل ينص على الكلمة 
أو العبارة اليت وقع فيها اللحن، لكنه يدل يف الوقت نفسه على التفات 

صلى اهللا – إىل خطورة اللحن، ودعوته –صلى اهللا عليه وسلم–الرسول 
  .  إىل إرشاد صاحبه إىل الصواب–عليه وسلم

ِمِن اللحن، -  ومن بعدهم –رضي اهللا عنهم–ا نفور الصحابة وهذا يفسر لن
ألن أقرأ (: قوله -رضي اهللا عنه-وي عن أيب بكر الصديق فقد روتنفريهم منه، 

 - رضي اهللا عنه - بن اخلطاب رمع، ومر )٣()نح فألْأَرقْ أَنْ أَن ِم إيلَّقط أحبسأُفَ

                                 
  .١١، أليب بكر الزبيدي صطبقات النحويني واللغويني) ١(
  ).٣٦٤٣( برقم ٢/٤٧٧املستدرك على الصحيحني، للحاكم النيسابوري ) ٢(
 – رضي اهللا عنه –، ونسبه أبو القاسم الزجاجي إىل عمر بن اخلطاب ٥ مراتب النحويني ص)٣(

ألن أقرأ فأخطئ أحب إيلّ من أن أقرأ فأحلن؛ ألين إذا أخطأت رجعت، وإذا حلنت : (وفيه
  .٩٦اإليضاح يف علل النحو، للزجاجي ص: ينظر). افتريت
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بقوم رمفقالوا،)بئس ما رميتم(: قال هلمف  الرمي،فأساؤوا او  :إنمتعلمنيا قوم . 
، مسعت رسول اهللا  من خطئكم يف رميكمواهللا خلطؤكم يف كالمكم أشد(: فقال

  )١().رِحم اهللا امرءًا أصلح ِمن لسانه: ( صلى اهللا عليه وسلم يقول–
  املقرئ طاهر ينفر من اللحن، روى أبو-اهللا عنهمارضي –وابن عمر 

ما عنا وإما أَنْ تنحى  إ،ِه فأرسلَ إلي،ِن عمر فَلَحن إىل جنِب اب رجالً كانأنَّ
كنى عحنت٢(.أَنْ ن(  

ووصل النفور من اللحن إىل التفضيل بني من يلحن ومن ال يلحن، 
وإنّ الرجل ليتكلم فيعِرب فكأنّ ): هـ١٤٤ت (قال عبد اهللا بن شبرمة 

  )٣(.يه اخلز األدكن، وإنّ الرجل ليتكلم فيلحن فكأنّ عليه أسماالًعل
 نيقع فيه إىل درجة التفضيل بني م نوسرى هذا النفور من اللحن وم

: قال سامل بن قُتيبةَيلحن ومن ال يلحن، تفضيالً تعدى الدنيا إىل اآلخرة، 
واِهللا، ما : العربية، فقال كَرواكنت عند ابن هبيرةَ، فجرى احلديثُ، حتى ذَ

أحدمها يلْحن، واآلخر  حسبهما واِحد، ومروءتهما واحدةٌ،: استوى رجالن
أصلح : فقلت. الَّذي ال يلْحن: واآلخرة ال يلْحن؛ إالَّ أنَّ أفضلَهما يف الدنيا

: ت اآلخرةَـ، أرأيعربيتهولفَضِل فصاحته  هذا أفضلُ يف الدنيا؛! اُهللا األمري

                                 
، ٢٤٤األضداد، البن األنباري ص: ، وينظر٩٦اإليضاح يف علل النحو ص: ينظر) ١(

غريب :  ينظر- رضي اهللا عنه –ورواه اخلطايب موقوفًا على عمر بن اخلطاب 
  .١/٦٠احلديث، للخطايب 

  .٣٠أخبار النحويني البن أىب هاشم املقرئ ص ) ٢(
  .الثياب البالية: واألمسال. ٢٣٠روضة العقالء ونزهة الفضالء، البن حبان البسيت ص ) ٣(
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: ، والَّذي يلْحنلَِزنيقرأُ كتاب اهللا على ما أُ إنه: قالَ! ما بالُه فُضل فيها؟
ِمنه ما هو   ما لَيس فيه، ويخِرجدِخلَ يف كتاِب اهللالَحنه علَى أنْ ي يحِملُه

  .)١(!صدق األمري وبر: قلت. هفي
 إىل إنزال العقوبة على من يلحن من األبناء، حيث -ذلك ك–ووصل 

  )٢(.ى اللَّحِنن عباٍس كانا يضرباِن أوالدهما علابابن عمر ورِوي أنَّ 
بل وصل األمر إىل درجة االستغفار من اللحن، وكأنه ذنب وقع فيه 

 ، حرٍفخِتياِني يفلَحن أيوب الس: اخلليلُ بن أمحد قالمن لَحن، روى 
  )٣(. أستغِفر اللَّه:فقال

وبدأ اللحن ينتشر على ألسنة الناس، روى أبو الطيب اللغوي أن 
عليه - ا أخذه عن عليا مبينن أبو األسود ضلْزمل ي: (اخلليل بن أمحد قال

 ا رجالًعِم الناس، وذلك أما س ألسنةُقد فسدت: له زياد حىت قال -السالم
  .)٤() فدافعه أبو األسود "ايتصع سقطت" : يقول

 ،)٥(هذه عصايت: وذهب الفراء إىل أن أول حلن وقع يف العراق هو قوهلم
                                 

  .٢٣١روضة العقالء ) ١(
، وغريب احلديث للخطايب ٣٧أخبار النحويني البن أىب هاشم املقرئ ص : ينظر) ٢(

اإلغراب يف جدل اإلعراب، وملع األدلة يف أصول : ، ورسالتان يف اللغة١/٦١
  .٩٧بن األنباري صالنحو، ال

  .١/٦١، وغريب احلديث، للخطايب ٤٩أخبار النحويني البن أىب هاشم املقرئ ص : ينظر) ٣(
  .٨مراتب النحويني ص) ٤(
املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، و، ٢٩٧ إصالح املنطق، البن السكيت ص:ينظر) ٥(

  ).ع ص و (٣٩/٥٢تاج العروس، للزبيدي و، ١/٣٢٠للسيوطي 



٤٣ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

  .)١(لعلَّ هلا عذْر وأنت تلوم: أولُ حلن سِمع بالبصرة قولُ بعضهم: وقيل
 من حىتوعلى العموم فقد بدأ اللحن ينتشر بني العامة واخلاصة، 

 ني،تاثن أو مرة فلحنب خيط اوالي مسع اأعرابي أن ذلك من أنفسهم، العرب
  .)٢(ردبقَ ملكت نك أأشهد: فقال

 تنكحوا وال : - وجل عز - اهللا قول يقرأ اإمام أعراىب ومسع  
 سبحان: فقال ،)تنكحوا( تاء بفتح] ٢٢١:البقرة[  يؤمنوا حىت املشركني

 وال والقراءة حلن، إنه: له فقيل! بعده فكيف قبيح اإلسالم قبل هذا ! اهللا
تِكنواح بعدها جتعلوه ال اهللا، قبحه : فقال فإنه ا،إمام لُِّحي ام حر٣(.اهللا م(  

 يف اأسبوع بعده فيجلس ،اقبيح انحلَ نحلْي مروان بن العزيز عبد وهذا
 إنَّ :ا لَه فقال لهيشكُو ِصهر عليه دخل رجالً أن وذلك العربية، يتعلم بيته

ي ِننت خ: فقال؟كنت خن م: فقال له عبد العزيِز،ختِني فَعلَ ِبي كذا وكذا
اسالن ِتنخانُ الذي يتالعزيِز لكاتبه! الْخ فقال عبد:كحيِني! وابأَج ؟ ِبم 

 كان ينبِغي أنْ ،ن وهو ال يعِرف اللَّح، إنك لَحنت، أيها األمري:فقال له
 ، أَراين أتكَلَّم بكالٍم ال تعرفُه العرب:فقال عبد العزيِز؟  من ختنك:تقولَ له

ناللَّح ى أعِرفحت اسالن تداهال ش،ةً ال يظْهرعميف البيت ج ومعه ، فأقام 
 بعد وكان ،هو ِمن أفصح الناِس فصلَّى بالناِس اجلمعةَ و،من يعلِّمه العربيةَ

                                 
وعلق . ٣/٥٢٣مغين اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام األنصاري : ينظر) ١(

  ).وهذا حمتمل لتقدير ضمري الشأن: (ابن هشام على ذلك بقوله
  .٢/١٦٠عيون األخبار، البن قتيبة : ينظر) ٢(
  .٢/١٦٠عيون األخبار، البن قتيبة : ينظر) ٣(



٤٤                                                                            المحور الثاني

 حتى قَِدم عليه زوار ِمن أهل ،يعِطي على العربية ويحِرم على اللَّحِن ذلك
 :فيقولُ؟  ِممن أَنت: فجعلَ يقول للرجل ِمنهم، وأهل مكَّةَ ِمن قريٍش،املدينة

 حتى جاء رجلٌ ِمن بِني ، ديناٍر أَعِطِه ِمائَتي: فيقولُ للكاتب،ِمن بِني فُالٍن
ياِر بِن قُصت: فقال،عبِد الدأَن ناِر: فقال؟ ِممو عبِد الدنب فقال، ِمن : 
ِتكا يف جائزهِجدِطِه ِمائَةَ ديناٍر: وقال للكاتِب،ت١(. أَع(  

 نم فيتضح ةالعام يف هوشفُ عن أما اخلاصة، يف اللحن وشفُ ن عهذا  
! اهللا سبحان: فقال ،ونَنحلْي فسمعهم السوق أعراىب دخل: الرواية تلك

لْيحونَن ويربونَح، ال وحنن لْنحوال ن نرب٢(.!ح(  
 مرياثنا على انبصغَ أخينا وإنَّ ،كلَه أبينا إنَّ: له فقال زياد على رجل ودخل

  )٣(.مالك من عاض مما أكثر كِسفْن نِم تعيض ما: زياد فقال أبانا، من

  :اللحن مظاهر
  )٤(: فمنها اللحن، مظاهر تعددت

  :األصوات نطق يف للحنا -١
 خمرجه، من الصوت إخراج املتكلم يستطيع ال عندما حيدث وذلك

 باللكنة، املعروف وهو األعاجم، مع حيدث وهذا منه، قريب بآخر فيبدله
ه وال مليٍلِف قول من روى ما :ذلك من ،يِعو اللسان يف ةٌمجع هي واليت

                                 
  .بعدها وما ٤٥أخبار النحويني البن أىب هاشم املقرئ ص: ينظر) ١(
  .٢/١٥٩عيون األخبار) ٢(
  .٢/١٥٩عيون األخبار) ٣(
  .١/٣١٣ضحى اإلسالم : ذكر األستاذ أمحد أمني بعض هذه املظاهر يف كتابه) ٤(



٤٥ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

، اريأَ انلَ اودهأَ: فقال! ويلك تقول؟ ما: فقال ،ٍشهو ارمِه انلَ اودهأَ: اديِز
  )١(.ريخ لُواَأل: زياد فقال

  :الكلمة بنية يف اللحن -٢
، يل دوتلَ أركبها: فقال األتان؟ هذه اشتريت مِل: يلنبط قيل: من ذلك

  )٢(.تلد من مالال بفتح
  :اإلعرابية احلركات يف اللحن -٣
 وذلك النحو، قواعد تقتضيه كما الكلمات، أواخر يصححون الف

 أحسن ما ،أبت يا: يوما له قالت إذ الدؤىل، سوداأل أىبة ابن حلن يف كما
 إمنا أحسن؟ من يءش يأد أر مل إين: قالت ها،جنوم ة،ينب يأ: قال لسماء،ا

  )٣(!.السماَء أحسن ما: فقويل نإذ: قال حسنها، من تتعجب
 رسول، بنصب اهللا، رسولَ احممد أنَّ أشهد: يقول امؤذن أعرايب ومسع

  )٤(.ماذا؟ يفعل ! وحيك: األعرايب فقال
  :اجلمل تركيب يف اللحن -٤

: قال الغالم؟ هذا أسلمواة صناع يأ يف: ىل خلادم قلت: اجلاحظ قال

                                 
: يقصد، واملتكلم ١٦٥، ١/٧٣البيان والتبيني :  و ينظر٢/١٥٩عيون األخبار) ١(

ا هليأ كان ايأ ماراحل وهو ،ريع :أى، ريوأَ هاء، احلاء أبدل ولكنه وحش، محار
  .مهزة العني أبدل واملتكلم ،يالوحش على غلب وقد ا،يِشحو وأَ

  .١٦١، ١/٧٤البيان والتبيني : ينظر)  ٢(
  .١٤ للسريايف ص البصريني،أخبار النحويني) ٣(
  .٢/١٥٨عيون األخبار: ينظر)  ٤(



٤٦                                                                            المحور الثاني

  )١(.ةيِدنالس العالن أصحاب يف يريد ال،عِن ِدنِس أصحاب يف
إىل العلماء انطلق والعامة، اخلاصة ألسنة على اللحن النتشار اونظر 

 ما أوراقهم يف نونويدو عنهم، حيفظونو األعراب، يستنطقون يالبواد
 من القرآىنِّ النص سالمة على العمل ذلك إىل الباعث وكان آذام، تسمعه

 فكان أن انطلق العلماء إىل البوادي، رغبة يف ،اللحن إليه يتطرق أن
: مشافهتهم، وتلقي اللغة عنهم، فجمعوا كثريا من األلفاظ، يدل على ذلك

 نِم: قائالً) هـ١٧٥ت( أمحد بن اخلليل سأل) هـ١٨٩ ت( يالكسائأن 
أين لِْع أخذتمِم: له قال ؟ هذا كامة وجند احلجاز يبواد نفخرج ،و 

 الكتابة يف احرب قنينةًة عشر مخس دأنف أن بعد عجر مث البادية، إىل يالكسائ
  )٢(.ظَِفح ما سوى عن العرب

وهذه املشقة و ،اخلليلُ بن أمحد والكسائي لَها فَعالعلماء م ِمن لَ كثريفَع
حلفاظ على اليت تكبدها هؤالء العلماء، استعذبوها ألن غايتهم كانت تتمثل يف ا

 مناط باعتباره القرآين النص لفهم( اسعيلغة القرآن الكرمي، كما كانت 
 علم أن شك وال(: يالسيوط قولُ هذا ويؤيد ،)٣()احلياة ظمتتن اليت األحكام

 القرآن ألفاظ معاين تعرف وبه الكفايات، فروض من ألنه الدين، من اللغة
 وإدراك  القرآن الكرميعلم إىل سبيل ال ذهب الفارايب إىل أنهو ،)٤()والسنة

                                 
  .١/١٦٢البيان والتبيني : ينظر) ١(
  .١٣/٣٤٧يب البغدادي تاريخ بغداد، للخط: ينظر) ٢(
  .٣٥فقه اللغة يف الكتب العربية ص) ٣(
  .٢/٣٠٢ املزهر) ٤(



٤٧ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

 ومن ذلك نفهم قول القاضي صاعد )١(ة العربيةاللغ علم يف ربالتبح إال معانيه
وكانت العرب يف صدر اإلسالم ال تعنى بشيء من العلم إال بلغتها، : (بن أمحد

ومعرفة أحكام شريعتها، حاشا صناعة الطب فإا كانت موجودة عند أفراد 
النظر يف القرآن واحلديث ال بد (ويذهب حاجي خليفة إىل أنّ  )٢()العربمن 

  )٣()م العربية؛ ألنه متوقِّف عليهاأنْ يتقدمه العلو

 التأليف في ميدان التصحيح اللغوي:    
 يف اللغة العربية عموما، ومنت اللغة خصوصا، والتدوين التأليفتواىل 

ر التدوين والتأليف، وقد أشار فكثري من كتب اللغة متّ تدوينها يف بداية عص
  )٤(.ابن الندمي إىل شيء من ذلك

وكان مما اهتم به العلماء فتناولوه بالتأليف والتدوين، مؤلفات تعنى 
بالتصحيح اللغوي، أي بيان صحيح األلفاظ وفصيحها، وبيان ما تلحن فيه 

دفع  رغبة منهم يف مقاومة اللحن الذي أخذ يف االنتشار، فقد ان؛العامة
 إىل تدوين اللغة للحفاظ على الصورة املثلى للغتهم، اليت وصلت(اللغويون 

                                 
  .٢/٣٠٢ املزهر،١/٧٣ديوان األدب، للفارايب :  ينظر)١(
كشف الظنون عن : ، وينظر٤٧طبقات األمم، لصاعد بن أمحد األندلسي ص) ٢(

، حيث ذكر هذه )من املقدمة ( ١/٣٣أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة
  .عبارة، دون عزوها إىل القاضي صاعد األندلسيال

  .١/٥٥: ، وينظر١/٤٠كشف الظنون ) ٣(
  . وما بعدها٦٥الفهرست، البن الندمي ص: ينظر) ٤(



٤٨                                                                            المحور الثاني

  )١()إليهم بريئة من مظاهر االحنراف
علي بن محزة : ولعل أول من اهتم ذه القضية وأوالها عنايته

 وقد ركز )ما تلحن فيه العامة: (حيث ألف كتابه) هـ١٨٩ت (الكسائي ،
، ولعل ذلك )٢(املستويني الصويت والصريف فقطجهوده يف بيان اللحن يف 

يرجع إىل أنَّ هذين املستويني مها اللذان برز فيهما اللحن يف عصره بروزا 
  .حيتاج إىل من يقومه

ومل يقدم ) إصالح املنطق: (كتابه) هـ٢٤٤ت (وألَّف ابن السكيت 
له مبقدمة توضح موضوعه، واهلدف من تأليفه، ولكن من خالل تصفح 

هذا الكتاب أراد ابن السكيت به أنْ يعاجل داًء كان قد (لكتاب يتضح أنَّ ا
  )٣().استشرى يف لغة العرب واملستعربة، وهو داء اللحن واخلطأ يف الكالم

، ملا رأى كثريا )أدب الكاتب: (كتابه) هـ٢٧٦ت (وألَّف ابن قتيبة 
ب العجز، وأعفوا من الكُتاب يف زمانه قد استطابوا الدعة، واستوطؤوا مرك

: أي(أنفسهم من كَد النظر، وقلوم من تعب التفكر، حني نالوا الدرك 
بغري سبب، وبلغوا الِبغيةَ بغري آلة، لذا وقع بعضهم يف التصحيف، ) املطلوب

فنشط ابن قتيبة إىل تأليف كتابه هذا، كي يسترشد به الكاتب، وجيرب ما 
  )٤(.عنده من نقص

                                 
  .٤٤أمحد حممد قدور ص/ مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حىت القرن العاشر اهلجري د) ١(
  .٧٨ما تلحن فيه العامة، للكسائي ص) ٢(
  ).من مقدمة التحقيق (١٢، البن السكيت ص إصالح املنطق) ٣(
  . وما بعدها٩أدب الكاتب، البن قتيبة ص: ينظر) ٤(



٤٩ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

كتابه ) هـ٢٩١ت (ثعلب : باس أمحد بن حيىيوألَّف أبو الع
، ويتضح من امسه ومقدمته أنه عين فيه باختيار الفصيح )الفصيح(

قد – صغر حجمه –رغم على  –، ومن املعلوم أنّ هذا الكتاب )١(واألفصح
ذاع صيته وانتشر يف اآلفاق، وأُلِّفت كُتب كثريةٌ حوله، وتنوعت هذه 

  )٢(.يب، واستدراك، ونقد، وانتصار لهالكتب بني شرح، ونظم، وذ
 أبو بكر حممد بن حسن بن مذحج الزبيدي هـ٣٧٩ت (وألَّف (

وذكر يف مقدمته أنّ سبب تأليفه هو فُشو اللحن وكثرته ) حلن العوام(كتابه 
بعد اختالط العريب بالنبطي، والتقاء احلجازي بالفارسي، ودخول الدين 

 وأنه نظر يف املستعمل من الكالم يف زمانه أخالط األمم، وسواقط البلدان،
مما أفسدته العامة، فأحالوا لفظه، أو وضعوه غري ... وبأُفُِقه، فأَلْفَي جمالً 

موضعه، وتابعهم على ذلك الكثرة من اخلاصة، حىت ضمنته الشعراء 
أشعارهم، واستعمله جلّة الكُتاب، وِعلْيةُ اخلدمة يف رسائلهم، وتالقوا به يف 

  )٣(.حمافلهم، فرأي أنْ ينبه عليه، ويبين وجه الصواب فيه، فكان كتابه هذا
 قليالص تثقيف اللسان : (كتابه) هـ٥٠١ت (وألَّف ابن مكي

وذكر يف مقدمته سبب تأليفه، ويتمثل يف هجوم الفساد على ) وتلقيح اجلنان
 يزل الغلط اللسان، حىت تساوى الناس يف اخلطأ واللحن إال قليالً، مثَّ مل

                                 
  .٢٦٠الفصيح، أليب العباس ثعلب، ص: ينظر) ١(
واحدا وسبعني كتابا ) ١/٣٠إسفار الفصيح، أليب سهل اهلروي (أحصى حمقق كتاب ) ٢(

  .، يف هذه اموعات الستة)الفصيح، لثعلب(دارت حول 
    .٨، ٧، ٥، ٤حلن العوام، أليب بكر الزبيدي ص : ينظر) ٣(
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ينتشر يف الناس ويستطري، حىت وقع م يف تصحيف املشهور من حديث 
 واللحن يف الواضح املتداول منه، فجمع من – صلى اهللا عليه وسلم –النيب 

غلط أهل بلده ما مسعه من أفواههم مما ال جيوز يف لسان العرب، أو مما غريه 
ز ما أنكر قوم جوازه، وإن أفصح منه وهم ال يعرفون سواه، ونبه على جوا

  )١(.كان غريه أفصح منه، ألنَّ إنكار اجلائز غلطٌ
درة : (كتابه) هـ٥١٦ت (وألف أبو حممد القاسم بن علي احلريري 

اصاص يف أوهام اخلَووا ممن تسنموا أسنمة الرتب،  (ى، عندما رأ)الغكثري
رطُ من كالمهم، وتومسوا بسمة األدب، قد ضاهوا العامةَ يف بعض ما يفْ

 فَضإليه خ وزثر عليه، وأُثر عن املعأقالِمِهم، مما إذا ع به مراعف فعروت
  )٢().قَدر الِعلْيِة، ووصم ذا اِحللْية

 اجلوزي ابن اإلمام تقومي : (كتابه) هـ٥٩٧ت (وكذلك ألَّف
فتارة : (، وذكر يف مقدمته بعض مظاهر حلن العامة يف عصره)اللسان

يضمون املكسور، وتارة يكسرون املضموم، وتارة ميدون املقصور، وتارة 
يقصرون املمدود، وتارة يشددون املُخفَّف، وتارة خيففون املشدد، وتارة 
يزيدون يف الكلمة، وتارة ينقصون منها، وتارة يضعوا يف غري موضعها، إىل 

  )٣().غري ذلك من األقسام
ملتفق على ا يقبل من األلفاظ إال الفصيح املشتهر وكان ابن اجلوزي ال

                                 
  .١٨، ١٦، ١٥تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان، البن مكي الصقلي ص) ١(
  .٣، ٢درة الغواص يف أوهام اخلواص، للحريري ص) ٢(
  .٥٦تقومي اللسان، البن اجلوزي ص) ٣(



٥١ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

وإنْ وِجد لشيٍء مما يت عنه وجه فهو : (فصاحته، يتضح ذلك من قوله
وكثري مما أاك عنه قد : بعيد، أو كان لغة فهي مهجورةٌ، وقد قال الفراء

 أردت :رأيت رجالن، ولقلت: مسعته، ولو جتوزت لَرخصت لك أنْ تقول
  )١().عن تقولَ ذلك

وتتابعت املؤلفات يف التصويب اللغوي، واستمرت حىت يومنا هذا، 
  :وممن عنوا ذا النوع وكان هلم باع طويل فيه

، )لغة اجلرائد: (، حيث ألف كتابه)م١٩٠٦ت (إبراهيم اليازجي 
 مقاالت نشرت تباعا يف جملة الضياء، وكان سبب ذلك – يف األصل –وهو 

ا شاب لغة اجلرائد من الشذوذ عن منقول اللغة، وخوف اليازجي من م
 إن استمر هذا –فساد اللغة بأيدي أنصارها، واملوكول إليهم أمر إصالحها 

 فرأى اليازجي أن يذكر أكثر تلك األلفاظ تداوالً، وأن ينبه على ما –احلال 
  ) ٢(.فيها، مع بيان وجه صحتها من نصوص اللغة

معجم األخطاء : (معجميه) م١٩٨١ت (مد العدناين كذلك ألف حم
وذكر يف مقدمتيهما منهجه، ) معجم األغالط اللغوية املعاصرة(، و)الشائعة

القرآن الكرمي، : إنه اعتمد يف تصويب الكلمة أو العبارة على وجودها يف: فقال
 واحد منها، يف أمهات املعجمات كلها أو بعضها، أوأو يف حديث شريف، أو 

 ، أو أحِد)على أن ال يكون منحوال(الشعر اجلاهلي،  يف بيت ألحد أمراءأو 
                                 

زم املثىن األلف يف وكالم الفراء إشارة إىل هلجة من يل. ٥٨، ٥٧تقومي اللسان ص) ١(
  .مجيع أحواله، وما يعرف عند اللغويني بالعنعنة

  .٣لغة اجلرائد، إلبراهيم اليازجي ص : ينظر) ٢(



٥٢                                                                            المحور الثاني

 يف الكلمات اليت أقرا جمامع أو األموي، فحول شعراء صدر اإلسالم والعصر
 مث يف أمهات كتب النحو،، أو اللغة العربية يف القاهرة ودمشق وبغداد وعمان

  )١(.ذكر بعد ذلك ما ألزم به نفسه يف كلٍّ من املعجمني
هذا ما يوضح منهجه على وجه اإلمجال، حيث إن لكل بند من هذه 
البنود تفصيالت ذكرها هناك، ونالحظ أن بعضها حيتاج منا إىل مناقشة، 

  )٢(.نؤجلها إىل موطنها املناسب يف هذا البحث
: مبساعدة فريق عمل) م٢٠٠٣ت (أمحد خمتار عمر / وألف الدكتور

، صدره مبقدمة ذكر فيها )ف العريبمعجم الصواب اللغوي، دليل املثق(
  :منهجه، وأهم مالمح هذا املنهج تتمثل فيما يلي

التوسع يف التصحيح، وذلك عن طريق الرجوع إىل املـادة احليـة،             -١
والتوسع يف القياس، عن طريق االستعانة باألقيسة الـيت قبلـها           

جتهاده القدماء، أو اليت أقرها جممع اللغة املصري، أو ما أداه إليه ا           
 .الشخصي

عدم االكتفاء مبا ورد يف مرجع واحد، عند تصحيح قـضية مـن              -٢
 .القضايا اللغوية

 .فتح باب االستشهاد حىت يومنا هذا -٣

                                 
، وما بعدها، معجم األغالط اللغوية ٥معجم األخطاء الشائعة، ص : ينظر) ١(

 .وما بعدها) ز(املعاصرة، ص 
 . من هذا البحث٣١، ٢٥، ١٨ص: ينظر) ٢(



٥٣ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

ـا علـى               -٤ ـا دام جاري إجازة استعمال اللفظ على غري استعمال العرب م
 .أقيستهم من جماز، واشتقاق، وتوسيع للداللة وغريها

، واالختيارات األسـلوبية الـيت      التوسع يف فكرة التجمعات احلرة     -٥
مسحت بتحريك الكلمات من مواقعها دون التزام بترتيب معني،         

 .ما مل يكن هناك نص حنوي يعارض ذلك
التوسع يف فكرة تعدد املتعلقات مما مسح بعدم التقيد بظرف معني            - ٦

 .أو حرف معني مع الفعل املعني
 )١(.ح أو التفصيح أو القبولاعتماد شيوع االستعمال قياسا مرجحا للتصحي -٧

يتضح مما سبق أنّ مقاومة اللحن بدأت منذ القرن األول اهلجري، 
ومتثّل ذلك يف التوجيهات الشفهية اليت دعت إىل إقامة الكالم، كما متثلت 
يف العقاب الذي أنزله بعض العرب املسلمني على من كان يلحن يف كالمه، 

استخراج قواعده من كالم العرب، مث كان البدء يف تدوين علم النحو و
صونا للسان عن اخلطأ يف نطق أواخر الكلم، إال أنّ مقاومته بالتأليف فيما 

 عن طريق رصد اخلطأ –يعرف بكتب التنقية اللغوية، أو التصويب اللغوي 
 مل تبدأ إال يف أواخر القرن الثاين اهلجري، على يد –وبيان وجه الصواب 

استمر التأليف يف مقاومة اللحن إىل يومنا هذا، مث ) هـ١٨٩ت (الكسائي 
كما يتضح مما سبق أنّ مقاومة اللحن مل خيتص ا إقليم دون آخر، بل 

، واألندلس،  واإلسالمية، يف البصرة، والكوفةانتشرت يف ربوع البالد العربية
                                 

أمحد خمتار عمر، مبساعدة /  الصواب اللغوي، دليل املثقف العريب دمعجم: ينظر) ١(
 .وما بعدها) ب/١(فريق عمل 



٥٤                                                                            المحور الثاني

  .ومصر، ولبنان وغريها من البلدان
ويب اللغوي اليت بدأت هل انتصرت حركة التص: ولعل هذا يطرح سؤاالً

  مبكرا؟ أو أنّ اللحن هو الذي انتصر يف تلك املعركة، حيث فشا أمره وانتشر؟
ذهب الدكتور حممد عيد إىل أنّ علماء اللغة نظروا إىل اللحن من 
زاوية اخلطأ، فقاوموه بعنف، ومع ذلك مل ينتصروا يف معركتهم معه، إذ 

  )١(.مع اللغوي املتطور باستمرارانتصر اللحن بغلبة االستعمال وقهر ات
 – مبا كتبوه يف ميدان التصويب اللغوي –وأقول إذا كان علماء اللغة 

مل ينتصروا انتصارا كامالً يف معركتهم مع اللحن، فإم مل خيسروها مجلة، 
فهذه املؤلفات القيمة عملت على نشر عدد كبري من صحيح األلفاظ 

له ميسورا أمام من يريد معرفته، والتراكيب وفصيحهما، وجعلت ذلك ك
 ذاته نوع من االنتصار، يؤكد ذلك أنّ اللحن منتشر رغم على وهذا يف حد

 فما بالنا لو ترك – قدميا وحديثًا –هذه املؤلفات الكثرية اليت أُلفت ملقاومته 
األمر دون مقاومة؟ وليس معىن ذلك أننا ندعو إىل الرضا ذه النتيجة، 

 ا، بل علينا أن نعمل على احنسار اللحن وحماصرته، حىت يقلّ واالكتفاء
 إىل الغاية املأمولة، – بإذن اهللا تعاىل –خطره شيئًا فشيئًا، إىل أنْ نصل 

 بعض – يف هذا البحث إن شاء اهللا تعاىل –واهلدف املنشود، وسأعرض 
األمور اليت من شأا العمل على انتشار فصيح األلفاظ والتراكيب 

  )٢(.حهماوصحي
                                 

 .٨٥حممد عيد ص. يف اللغة ودراستها، د: ينظر) ١(
 . وما بعدها، من هذا البحث٢٨ص: ينظر) ٢(



٥٥ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

  :معايير التصويب اللغوي
 كذلك –التصويب اللغوي من املوضوعات ذات األمهية البالغة، وهو 

 من املوضوعات اخلَِطرة، ألن ختطئة الصواب ال يقل خطرا عن اخلطأ –
نفسه، لذا كان البد من االعتماد على معايري واضحة يف عملية التصويب 

ري متفق عليها، لكن بعضها اآلخر خمتلف  أنَّ بعض املعاي يفاللغوي، وال شك
ألَّفوا يف اللحن (فيه، حيث أخذ به بعض اللغويني وتركه آخرون، فالذين 

قدميا وحديثًا مل يتفقوا على مقياس حمدد، يرجعون إليه يف حتديد اخلطأ 
فريق متشدد يقف عند األفصح، : والصواب، وإمنا انقسموا على فريقني

تساهل جييز كل صيغة سِمعت عن العرب، ويرفض ما عداه، وفريق م
  )١().ويعترف بكل لفظ ورد يف املأثور من شعرهم ونثرهم

وال خيفى أنَّ اختالف املعايري ترتب عليه اختالف يف احلكم بالصواب 
 ثَم ِمنأو اخلطأ، ومن هنا تنبع أمهية احلديث عن معايري التصويب اللغوي، و

نميارسون هذا العمل اجلليلأمهية االتفاق عليها بني م .  
  :ولعل أهم تلك املعايري ما يلي

  :القرآن الكرمي بقراءاته املتعددة: أوالً
 الذي ال يأتيه الباطل من بني – عز وجل –القرآن الكرمي كالم اهللا 

يديه وال من خلفه، ونزل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني، وقراءاته املتعددة 
 وذكر اإلمام السيوطي أنَّ كلَّ ما ورد أنه قُِرئ به جاءت تيسريا على األمة،

جاز االحتجاج به يف العربية، سواء كان متواترا، أو آحادا، أو شاذا، وأنَّ 
                                 

 .٦٢نعمة رحيم العزاوي ص /فصول يف اللغة والنقد، د) ١(



٥٦                                                                            المحور الثاني

الناس أطبقوا مجيعا على االحتجاج بالقراءات الشاذّة يف العربية إذا مل ختالف 
ف بعينه، وإن مل قياسا معلوما، بل ولو خالفته يحتج ا يف مثل ذلك احلر

أنه ال يعلم يف ذلك خالفًا ) هـ٩١١ت (جيز القياس عليه، وذكر السيوطي 
  )١(.بني النحاة

مث رد على قوم من النحاة األقدمني الذين عابوا بعض قراءات عاصم 
ومحزة وغريمها، وذهب إىل أنَّ هذه القراءات ثابتة باألسانيد املتواترة 

وثبوت ذلك دليل على جوازه يف العربية، الصحيحة اليت ال مطعن فيها، 
وذكر أن بعض املتأخرين كابن مالك دافعوا عن هذه القراءات، وردوا على 

٢(.من عابوها بأبلغ رد(  

بالقراءات القرآنية النادرة واحلروف ) هـ١٨٠ت(وقد استعان سيبويه 
يثبت ا املخالفة يف بناء أصوله مثلما استعان بالقراءات املعروفة، فمرة جنده 

قاعدة، وأخرى يؤيد القاعدة ا، وثالثة يقيس عليها، ورابعة جيعلها أصالً 
يخرج عليه بعض القراءات، وخامسة يقَوي ا شاهدا شعريا، وسادسة 
حيملها على بعض أقوال العرب، وسابعة يوردها مثاالً يف زمحة األمثلة، فال 

 القراءة مبقاييسه، فإننا ال جنده يعدم تثري مشكلة أو نقاشا، أما إذا اصطدمت

                                 
، فيض نشر االنشراح من طي ٧٦، ٧٥النحو صاالقتراح يف علم أصول : ينظر) ١(

   .٤٢١، ٤٢٠ ، ١/٤١٦روض االقتراح 
، فيض نشر االنشراح من طي روض االقتراح ٨٠، ٧٩السابق نفسه ص : ينظر) ٢(

 . وما بعدها١/٤٢٤



٥٧ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

  )١(.املخرج، واملالك العام لديه هو القبول واالحترام

يف دفاعه عن ) هـ١١٧٠ت (وما أمجل قول ابن الطيب الفاسي 
آراء ... إنّ هؤالء القراء ليس هلم يف القراءات : (محزة وعاصم وأضراما

ا إىل اخلطأ واللحن، وإمنا هم ن َونبسنبالتواتر، وقد تقرر أنّ ي هووقَلَةٌ ملا ر
... القراءة سنة متبعة، واملعترب فيها التلقي عن األئمة ال اعتماد الرأي 

  )٢().فاالعتراض عليهم وتلحينهم مما ال معىن له، كما نبه عليه غري واحد

ت (وما ذكره ابن الطيب الفاسي إشارة إىل ما قرره أبو عمرو الداين 
 من حروف القرآن على لقراء ال تعمل يف شيءوأئمة ا(: ولهيف ق) هـ٤٤٤

األفشى يف اللغة ، واألقيس يف العربية، بل على األثبت يف األثر، واألصح يف 
النقل والرواية، إذا ثبت عنهم مل يردها قياس عربية، وال فُشو لغة، ألن 

  )٣().، يلزم قبوهلا، واملصري إليهاالقراءة سنة متبعة
 – االستشهاد بالقراءات الشاذة على وجه اخلصوص أما عن صحة

 فقد أشار ابن جين -باإلضافة إىل ما ذكره السيوطي ونقلته عنه منذ قليل
ما اجتمع : أحدمها: إىل أن القراءات القرآنية على ضربني) هـ٣٩٢ت (

: ، والثاين)السبعة: (عليه أكثر قراء األمصار، وهو ما أودعه ابن جماهد كتابه
ا، أيضرب تعدشاذ يما عن قراءة القراء السبعة، إال أنه : ى ذلك فَسخارج

مع خروجه عنها نازع بالثقة إىل قرائه، حمفوف بالروايات من أمامه وورائه، 
                                 

 .١١٣حممود أمحد الصغري ص. القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، د: ينظر) ١(
 .١/٤٢٧فيض نشر االنشراح ) ٢(
 .١١، ١/١٠ النشر يف القراءات العشر، البن اجلزري )٣(



٥٨                                                                            المحور الثاني

 مساٍو يف الفصاحة للمجتمع عليه، وأنه ضارب يف - أو كثريا منه -ولعله 
، والرواية تنميه إىل صحة الرواية جبرانه، آخذ من مست العربية مهلة ميدانه

وما آتاكُم الرسولُ : ( واهللا تعاىل يقول– صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 
ذُوههو ]٧: احلشر) [فَخ ذُهيف املعاين واأللفاظ، وأَخ عام كْموهذا ح ،

األخذُ به، فكيف يسوغ مع ذلك أن نرفضه وجنتنبه؟ مث ذكر أنه يعتقد قوة 
ذا، وأنه مما أمر اهللا بتقبله، وأراد منا العمل مبوجبه، وأنه هذا املسمى شا

  )١(.حبيب إليه، ومرِضي من القول لديه
ويف العصر احلديث ذهب األستاذ سعيد األفغاين إىل أنَّ القرآن الكرمي 
هو النص الصحيح امع على االحتجاج به يف اللغة والنحو وعلوم البالغة، 

الواصلة إلينا بالسند الصحيح حجة ال تضاهيها حجة، وأنّ وقراءاته مجيعا 
 – على كل حال –القراءات الشاذة يحتج ا يف اللغة والنحو، إذْ هي 

أقوى سندا وأصح نقالً من كل ما احتج به العلماء من الكالم العريب غري 
ن رواا القرآن، فعلى علماء اللغة والنحو أن يعضوا عليها بالنواجذ، إذْ كا

األعلون عربا فصحاء سليمة سالئقهم، تبىن على أقواهلم قواعد العربية، وإذا 
كان النحاة حيتجون بكالم من مل تفسد سالئقهم من تابعي التابعني فألن 

  )٢(.حيتجوا بقراءة أعيان التابعني والصحابة أوىل
 رآةي امل القرآنية هالقراءات أنوذهب الدكتور عبده الراجحي إىل أنَّ 

 العربية اجلزيرة شبه يف سائدا كان الذي اللغوي الواقع عكساليت ت صادقةال
                                 

 .٣٣، ١/٣٢احملتسب : ينظر) ١(
 .٢٩، ٢٨يف أصول النحو، سعيد األفغاين ص : ينظر) ٢(



٥٩ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

قلت  يف النقل خيتلف عن الطرق اليت ن، وأا قد توفر هلا منهجاإلسالم قبل
ا املصادر األخرى كلها، كالشعر والنثر، فالقراءات القرآنية ال تكتفي – 
رط التلقي والعرض ومها أصح الطرق  بالسماع، بل ال بد من ش–يف النقل 

  )١(.يف النقل اللغوي
وذهب الدكتور عبد الصبور شاهني إىل الرأي نفسه، وذلك عندما  
 العربية دراسة يف عليها االعتماد ينبغي اليت العلوم من القراءات علم أنَّذكر 

 ظواهرها عليه كانت ما على الشواهد أوثق هي اروايا ألن الفصحى؛
، اللهجات األلسنة وخمتلف يف ،بعامة واللغوية ،والنحوية الصرفيةو الصوتية

 باملادة التراث مأثورات أغىن هي الشاذة القراءات بأن القول كنمي بل
، واليت يلمح فيها املرء صورة احلديثة للدراسة أساسا تصلح واليت، اللغوية

  )٢(.تاريخ هذه اللغة اخلالدة

  : من هذا المعيارموقف المصنفين في التصويب اللغوي
وبالنظر يف املؤلفات اليت عين أصحاا بالتصويب اللغوي قدميا وحديثًا، 

  :سنجد أم اهتموا باالستشهاد بالقرآن الكرمي وقراءاته املختلفة، من ذلك
استشهد الكسائي كثريا بآيات من القرآن الكرمي، ليبني وجه الصواب 

: بفتح الراء، قال تعاىل) حرص: (لفعلفيما تلحن فيه العامة، من ذلك، أنَّ ا
: ، أما مضارعه]١٠٣: يوسف) [وما أَكْثَر الناِس ولَو حرصت ِبمؤِمِنني(

                                 
 .٩٤، ٩٣عبده الراجحي ص. اللهجات العربية يف القراءات القرآنية، د: ينظر) ١(
د الصبور شاهني عب. القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث، د: ينظر) ٢(

 .٨، ٧ص
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)ِرصحِدي : (فبكسرها، قال تعاىل) يهفَإنَّ اَهللا ال ي ماهدلَى هع ِرصحإنْ ت
 من غَضِبه، - بالتاء -دعه حىت يسكُت : ، ويقال]٣٧: النحل) [من يِضلّ
) ولَما سكَت عن موسى الغضب: (  بالنون، قال تعاىل-يسكُن : وال يقال

صرفْت فالنا، وقد صرف وجهه عني، بغري : ، ويقال]١٥٤: األعراف[
ثُم انصرفُوا صرف اُهللا : (قد أَصرفْت فالنا، قال تعاىل: ألف، وال يقال

  )١(].١٢٧: التوبة) [لُوبهمقُ
استشهد ابن السكيت ببعض آيات القرآن الكرمي يف مواطن كثرية و

الشيء العجيب، قال : واإلمر: (قوله: ، من ذلك)إصالح املنطق(من كتابه 
  )٢().لَقَد ِجئْت شيئًا إمرا: (- جل ثناؤه –اهللا 

ة لغوية، حيث كما استشهد بالقراءات القرآنية الشاذة على جواز صيغ
: ويقْرأ. وحجر اإلنسان وِحجره): (باب ِفعٍل وفَعٍل باتفاق معنى(قال يف 

  )٤()).حجرا محجورا( و )٣()ِحجرا محجورا(
                                 

الذي ) فهرس اآليات القرآنية(، ويتضح من ١٠١: ٩٩ما تلحن فيه العامة ص : ينظر) ١(
أنّ الكسائي استشهد بآيات من القرآن الكرمي يف ) ١٤٣ص(أحلقه احملقق بالكتاب 

 . يعد كبريا– بالنسبة حلجم الكتاب –اثنني وأربعني موضعا، وهذا العدد 
 من سورة الكهف، وينظر  ٧١، والقول الكرمي جزء من اآلية ١٢ملنطق صإصالح ا) ٢(

 .٣٣، ٢٢، ٢١، ١٧، ١٣، ٩، ٧، ٤، ٣:  الصفحات- على سبيل املثال-
 .٢٢: سورة الفرقان) ٣(
هي قراءة ) ِحجرا(، والقراءة بكسر احلاء وسكون اجليم ٣١إصالح املنطق ص) ٤(

فهي قراءة احلسن، وأيب ) حجرا(اجليم اجلمهور، أما القراءة بفتح احلاء وسكون 
 =، ٤/٢٨١، البحر احمليط، أليب حيان ٢/٣٠٧اإلحتاف : ينظر. رجاء، والضحاك



٦١ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

صار : وذكر ابن قتيبة أنَّ بعض الصيغ تأيت بالياء والواو، كما يف قوهلم
أَمالَها، واستشهد على صحة ذلك بقوله : عنقَه يصورها ويِصريها، مبعىن

  )٢(.، حيث قُِرئت بضم الصاد وكسرها)١()فَصرهن إليك: (تعاىل

واستشهد ابن هشام اللخمي بالقراءات القرآنية، وذلك يف معرض رده 
آخذْته بذنبه، : خذْته بذنبه، وأنَّ الصوابأو: على من خطَّأ قول العامة

إنْ كان هو القياس، فإنه قد جاء بالواو، حيث حكى فذهب إىل أنَّ هذا و
: البقرة) [ال يواخذكم اهللا: (آخذته بذنبه وواخذته، وقد قرأ ورش: األخفش

  )٣(.بإبدال اهلمزة واوا مفتوحة: أي] ٢٢٥
  ــــــــــــــ

 .٤/٣٤٢الكشاف، للزخمشري   =
 .٢٦٠: سورة البقرة) ١(
فهي ) فَِصرهن(، والقراءة بكسر الصاد، ٤٨٠أدب الكاتب، البن قتيبة ص: ينظر) ٢(

، وشيبة، وعلقمة، وابن - رضي اهللا عنهما –بن عباس ، وا)من السبعة(محزة : قراءة
جبري، وأبو جعفر، وقتادة، وأبو وثّاب، وطلحة، واألعمش ورويس، وخلف، أما 

 –باقي السبعة، وعلي بن أيب طالب : فهي قراءة) فَصرهن(القراءة بضم الصاد، 
الكشف عن : ينظر. ، واحلسن، وأبو عبد الرمحن، وجماهد، وعكرمة،-رضي اهللا عنه

، السبعة يف ١/٣١٣وجوه القراءات السبع وعللها، أليب حممد بن أيب طالب القيسي 
، ٢/٢٣٢، النشر يف القراءات العشر، البن اجلزري ١٩٠القراءات، البن جماهد ص

، إحتاف فضالء البشر بالقراءات ٢/٦١١اإلقناع يف القراءات السبع، البن الباذش 
 .١/٤٥٠مد البنا األربعة عشر، للشيخ أمحد بن حم

 من –، والقراءة نسبت إىل ورش ١١٥، ١١٤املدخل إىل تقومي اللسان ص: ينظر) ٣(
 .١/٤٣٩اإلحتاف : ، وأيب جعفر يف-طريقيه 
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كما استشهد بقراءة شاذة على صحة إحدى األلفاظ، وذلك عندما 
اخلطاء : العليا، وفيها كذلكتأيت بالقصر واهلمز، وهي ) اخلطأ(ذكر أن لفظة 

–لَ : ( وهي دون السابقة، واستشهد بقراءة- باملدقْتِمٍن أَنْ يؤا كَانَ ِلممو
  )١(].٩٢: النساء [- باملد –) مؤِمنا إال خطاء

، ]٤٠: األعراف) [حتى يِلج اجلُملُ ِفي سم اِخلياط: (واستشهد بقراءة
 بضم اجليم –جملٌ : من قوهلم حلبل السفينةلتأكيد ما ورد عن العرب 

  )٢(.وتشديد امليم
واعتمد ابن اجلوزي على القرآن الكرمي يف مقاومة حلن العامة، حيث 

، حيث استشهد )تقومي اللسان(استشهد ببعض آيات القرآن الكرمي يف كتابه 
بيان خطأ قول ، ل]٣١: سبأ) [لَوال أَنتم لَكُنا مؤِمِنني: (بقول اهللا تعاىل

  )٣(.لوالك: العامة
، على أن ]٥٧: النجم) [أَِزفَِت الْآِزفَة: (واستشهد بقول اهللا تعاىل
                                 

، والقراءة نسبت للحسن، واألعمش، ١٤٩املدخل إىل تقومي اللسان ص: ينظر) ١(
بن خالويه، خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، ال: ينظر. واملطوعي
 .٣/٣٣٤، البحر ١/٥١٨اإلحتاف 

 –، والقراءة  نسبت لعلي، وابن عباس ٣٥٠املدخل إىل تقومي اللسان ص: ينظر) ٢(
 وسعيد بن جبري، وجماهد، والشعيب، وأيب العالء بن الشخري، –رضي اهللا عنهم 

، ، خمتصر يف شواذ القرآن١/٢٤٩احملتسب : ينظر. وأيب رجاء، وابن حميصن
 .٢/٤٩، اإلحتاف ٤٨ص

 إىل أن هذا -)٩( يف اهلامش رقم –، وأشار احملقق ١٦٠تقومي اللسان ص: ينظر) ٣(
 .لوالي، ولوالك، ولواله: الرأي املذكور هنا للمربد، بينما أجاز سيبويه
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حضر ووقَع، أو : مبعىن) أَِزف(قرب، بينما جتعل العامة : أَِزف الوقت معناه
مرصانو ب١(.ذَه(  

: املدثر) [لُ الْمغِفرةهو أَهلُ التقْوى وأَه: (تعاىلواستشهد بقول اهللا 
فالن مستأهل : فالن أهل لكذا، بينما تقول العامة: ، على صحة عبارة]٥٦

متِخذُ اإلهالة، وهي ما يؤتدم به من : لكذا، وهوغلط؛ ألنّ املستأهل هو
  )٢(.السمن والودك

 يف -يتضح لنا اعتماد مؤلفيه ) الصواب اللغويمعجم (ومن مقدمة 
 على القرآن الكرمي بقراءاته املختلفة، حيث حنى -تصويب اللغوي قضية ال

التعظيم، مع : مؤلفوه بالالئمة على من خطَّأَ استعمال كلمة التقدير مبعىن
، مع )على(بـ ) ضن(وروده يف القراءات القرآنية، ومن خطَّأ تعدية الفعل 

  )٣().علَى الغيِب ِبضِننيوما هو : (وجوده يف القرآن الكرمي، يف قوله تعاىل
معجم الصواب (أما عن استعمال التقدير مبعىن التعظيم فقد استشهد مؤلفو 

بإحدى القراءات الشاذة على صحة املعىن، وهي القراءة بتشديد الدال ) اللغوي
  )٤(.عظَّموا: مبعىن] ٦٧:الزمر) [وما قَدروا اهللا حق قَدره: (من قوله تعاىل

                                 
 .٧١تقومي اللسان ص: ينظر) ١(
 ٥٩تقومي اللسان ص: ينظر) ٢(
 .املقدمةمن ) ب(معجم الصواب اللغوي ص : ينظر) ٣(
، والقراءة نسبها أبو حيان للحسن، ٦٠٠معجم الصواب اللغوي ص: ينظر) ٤(

، ونسبها ٤٢٢، ٤٢١/ ٧ البحر احمليط: ، وأيب حيوة، ينظروعيسى، وأيب نوفل
 =، ١٣٢خمتصر يف شواذ القرآن، ص: ابن خالويه لألعمش، وأيب حيوة، ينظر
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 –) أهاِليكم: ( بقراءة جعفر الصادق– أيضا –كما استشهدوا 
: املائدة) [ِمن أوسِط ما تطِْعمونَ أهاِليكُم: ( يف قوله تعاىل)١(-بسكون الياء 

٨٩ [ ثَم على جواز نصب االسم املنقوص حبركة مقدرة على الياء، وِمن
  )٢(.قَصف ضواِحي العاصمة بالصواريخ: صححوا عبارة

فذكروا أنه ال حجة ملن ) على(بـ ) ضن(تعدية الفعل أما إجازة 
، )الباء(و ) عن(و) على(رفض ذلك؛ ألن املذكور يف املعاجم تعديته بـ 

وما هو علَى : (يف قوله تعاىل) على(وقد جاء االستخدام القرآين باختيار 
ضن : (ارة، وبناء على ذلك ذهبوا إىل أنّ العب]٢٤: التكوير) [الغيِب ِبضِنني

  )٣(.فصيحة) على أخيه باملال
، )معجم األخطاء الشائعة: (ابيهكذلك اعتمد حممد العدناين يف كت

 ضمن –يف تصويب الكلمة أو العبارة ) معجم األغالط اللغوية املعاصرة(و
  )٤(. على وجودها يف القرآن الكرمي-ما اعتمد 

 التصويب ومما سبق يتضح لنا اعتماد أصحاب املؤلفات يف ميدان
  .اللغوي على القرآن الكرمي بقراءاته املختلفة

  ــــــــــــــ
 .٥/٣٢٠الكشاف : وذكرها الزخمشري دون نسبة، ينظر  =

 . ٢/٢٨٧، الكشاف ٤/١٣، البحر ١/٢١٧احملتسب :  ينظر)١(
 .٤٩٩معجم الصواب اللغوي : ينظر) ٢(
:  الصفحات– على سبيل املثال –، وينظر ٤٩٩معجم الصواب اللغوي : ينظر) ٣(

٦٠٢، ٦٠١، ٧١، ٨، ٧، ٦ ، 
 ).ح(، معجم األغالط اللغوية املعاصر ص ٦معجم األخطاء الشائعة ص: ينظر) ٤(
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  :احلديث النبوي الشريف: ثانيا
 أفصح العرب، –صلى اهللا عليه وسلم–مما ال شك فيه أن رسول اهللا 

من هذا اجلانب – بلغ ذروة الفصاحة، وأنه –صلى اهللا عليه وسلم–وكالمه 
): هـ٣٨٨ت (مام اخلطايب يف املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي، قال اإل–
 ملا وضع رسوله موضع البالغ من وحيه، ونصبه –جلّ وعز–إنَّ اهللا (

منصب البيان لدينه، اختار له من اللغات أعربها، ومن األلسن أفصحها 
مث أمده جبوامع الكلم اليت جعلها ِردًءا لنبوته، وعلَما لرسالته، ... وأبينها 

 الكثري، فيسهلَ على السامعني حفظُه، وال يؤودهم لينتظم يف القليل منها علم
أنه قد تكلم بألفاظ اقتضبها مل تسمع : ومن فصاحته وحسن بيانه... حملُه 

،  مات حتف أَنفه : كقولهمن العرب قبله، ومل توجد يف متقدم كالمها، 
 ألفاظ ال تراءى نارامها، يف: ، وقوله يف املسلم والكافر حِمي الوطيس:وقوله

ذات عدد من هذا الباب جتري جمرى األمثال، وقد يدخل يف هذا النوع 
أفصح اخلَلْق : ()هـ٩١١ت  (، وقال السيوطي)١()إحداثُه األمساَء الشرعية

حبيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -  سيدنا وموالنا رسول اهللا على اإلطالق
  )٢().جلَّ وعال -رب العاملني 

عا ذه احلقيقة فإم اختلفوا يف صحة ومع إقرار اللغويني مجي
  .االستشهاد باألحاديث النبوية على إثبات القواعد النحوية

فبعضهم منع االستشهاد باألحاديث النبوية حبجة أنها مروية باملعىن، 
                                 

 ).باختصار (٦٦ : ١/٦٤احلديث، للخطايب غريب ) ١(
 .١/٢٠٩املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي ) ٢(
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:   وأضافوا سببا ثالثًا وهو)١(وأنَّ أئمة النحو املتقدمني مل حيتجوا بشيء منها،
)قَعأنَّ احلديثَ ووحلن كثري وقد تزعم هذا الرأي )٢() يف روايته تصحيف ،

  ).هـ٧٤٥ت (، وأبو حيان )هـ٦٨٠ت (أبو احلسن بن الضائع 
أن ايزين إىل ) هـ١٣٧٧ت (وذهب الشيخ حممد اخلضر حسني 

االحتجاج باألحاديث النبوية استدلوا بأن كثريا من احملدثني والفقهاء 
 رواية احلديث باملعىن، ومن أجازوا الرواية واألصوليني قد ذهبوا إىل منع

باملعىن اشترطوا أن يكون الراوي على علم مبا يغري املعىن أو ينقضه، وأن 
أن حييط بدقائق علم اللغة، : يكون حميطًا مبواقع األلفاظ، بل اشترط بعضهم

وأن تكون احملسنات الفائقة على ذكر منه فرياعيها يف نظم كالمه، على أن 
ن للرواية باملعىن معترفون بأن الرواية باللفظ هي األوىل، وأن النقل ايزي

باملعىن أجازه من أجازه يف غري ما مل يدون يف الكتب، أما ما دون يف الكتب 
فال جيوز التصرف فيه بوجه، وتدوين األحاديث وقع يف الصدر األول قبل 

نة نقلٌ باملعىن فإمنا هو فساد اللغة، وإذا كان قد وقع يف األحاديث املدو
  )٣(.تصرف ممن يصح االحتجاج بأقواهلم

أما القول بوقوع اللحن يف كثري من األحاديث فقد أُِجيب عنه بأنّ 

                                 
 .١/٩خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي : ينظر) ١(
 .٢٥٤، ٢٥٣حممد إبراهيم البنا  ص . أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي، د) ٢(
، ١٧٠لعربية وتارخيها، للشيخ حممد اخلضر حسني صدراسات يف اللغة ا: ينظر) ٣(

مدرسة احلديث : ،  وينظر٢٠٢، ٣/٢٠١، جملة جممع اللغة العربية امللكي ١٧١
 .٣٩٥أمني القضاة ص. يف البصرة حىت القرن الثالث اهلجري د
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 –كثريا مما يرى أنه حلن قد ظهر له وجه من الصحة، وقد بذل ابن مالك 
 جهدا -شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح: يف كتابه

كبريا، حيث ذكر لألحاديث اليت يشكل إعراا وجوها يستبني ا أا من 
  )١(.قبيل العريب الفصيح

: فابن مالك كان يهدف من تأليف كتابه هذا إىل غاية نبيلة وهي
" اجلامع الصحيح"االحتجاج ملا ورد من مشكالت يف ألفاظ حديث (

العرب، وتوجيه للبخاري، واالستدالل على فصاحتها وموافقتها لكالم 
إعراا على وفق القواعد النحوية، وقد بلغ ما احتج له، أو وجه إعرابه مائة 

  )٢().ومثانني حديثًا

ومما سبق يتضح لنا أنَّ فريقًا من العلماء يؤيدون االستشهاد باحلديث الشريف 
ؤالء يف النحو واللغة، وردوا األدلة اليت استمسك ا املانعون، ولكن بعض ه
  .املؤيدين مل يذهبوا إىل جواز االستشهاد بكل األحاديث النبوية، بل ببعضها فقط

  ):هـ٧٩٠ت (رأي اإلمام الشاطيب 
  :يرى اإلمام الشاطيب أنَّ احلديث ينقسم من حيث النقل إىل قسمني

وجهت العناية يف نقله إىل املعىن دون اللفظ، وهذا النوع مل : أحدمها
  . أهل اللسانيقع به استشهاد من

ما كانت العناية يف نقله موجهة إىل اللفظ دون املعىن، ملقصود : الثاين
                                 

 .٣/٢٠٦، جملة جممع اللغة العربية امللكي ١٧٥دراسات يف اللغة العربية وتارخيها ص: ينظر) ١(
 ١٣شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح، البن مالك ص: ينظر) ٢(

 ).من مقدمة احملقق(
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خاص، فهذا يصح االستشهاد به يف أحكام اللسان العريب، كاألحاديث 
، - صلى اهللا عليه وسلم –املنقولة يف االستدالل على فصاحة رسول اهللا 

 إىل وائل بن حجر، –  صلى اهللا عليه وسلم–ككتابه إىل همدان، وكتابه 
  )١(.وغريمها من األحاديث املتحرى فيها اللفظ

  ):هـ١٣٧٧ت (رأي الشيخ حممد اخلضر حسني 
 التفريق يف الشاطيباإلمام ج  علىالشيخ حممد اخلضر حسني  سار

 بني ففرق، وما ال يصح، الشريف احلديث من يصح االستشهاد به ما بني
 :األحاديث من أنواع ثالثة

 . يف اللغةبه االحتجاج يف اخلالف ينبغي ال ما :لألوا
 . يف اللغةبه االحتجاج عدم يف اخلالف ينبغي ال ما :الثاين

 . يف اللغةبه االستشهاد يف األنظار ختتلف أن يصح ما :الثالث
 :أقسام ستة يف اللغة به االحتجاج يف االختالف ينبغي ال الذي األول وللنوع
 عليه – فصاحته كمال على به الستداللا بقصد يروى ما :األول

: وقوله، "الوطيس ِميح ":-صلى اهللا عليه وسلم-كقوله -الصالة والسالم
 .القصار األحاديث منحنو هذا  إىل "أنفه حتف مات"

 اهللا صلى- رسولُ اهللا ا يتعبد كان اليت األقوال من روىي ما :الثاين
كثري من و والتحيات، القنوت، فاظكأل ، ابالتعبد رمأَو أ ،- وسلم عليه

 .خاصة أوقات يف ا يدعو كان اليت واألدعية األذكار،
 .بلغتهم العرب من قوم كلَّ بخياِط كان أنه على شاهدا روىي ما :الثالث

                                 
 .٤٠٤: ٣/٤٠٢املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية، للشاطيب : ينظر) ١(
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 فإنّ، ألفاظها واحتدت متعددة طرق من وردت اليت األحاديث :الرابع
  .ظهاألفا يف يتصرفوا مل الرواة أنّ على دليل ذلك

 فيها ينتشر مل عربية بيئة يف نشأ من ادو اليت األحاديث :اخلامس
 .الشافعي واإلمام جريح، بن امللك وعبد أنس، بن كمالك، اللغة فساد

 احلديث رواية جيزوني ال كانوام أ رواته حال من رفع ما :السادس
 . بن املديين، وعليحيوة بن ورجاء حممد، بن والقاسم سريين، ابن: مثل، باملعىن

، به االحتجاج عدم يف االختالف ينبغي ال الذي :الثاين النوع أما
 بعض كتب يف تروى وإمنا األول، الصدر يف نودت مل اليت األحاديث فهي

 أم مقطوعا سندها أكان سواء األحاديث من النوع  ذاحيتج وال املتأخرين،
من هذا النوع هو بعد ، ووجه عدم االحتجاج باألحاديث املتصلة متصالً

 .مدوا عن الطبقة اليت يحتج بأقواهلا
 ،به االستشهاد حول األنظار ختتلف أن يصح الذي :الثالث النوع أما

 الستة األنواع من تكن ومل ،األول الصدر يف ونتد اليت األحاديث فيمثل
 :نوعني على وهي ،األول النوع يف ذكرها ورد اليت

 االحتجاج صحة والظاهر واحد، وجه على لفظه دِري حديث :األول
 .؛ ألنَّ الرواية باللفظ هي األصل، إىل جانب تشديدهم يف الرواية باملعىنبه

 مبا االستشهاد فيجوز ألفاظه، بعض يف الرواية اختلفت حديث :الثاين
أما ،  بأا وهم من الراوييغمزها بعض احملدثني مل مشهورة رواية يف جييء

 بالغلط أو التصحيف ثنياحملد بعض من مزتغُ أو، شاذة رواية يف ما جاء
 )١(.ا االستشهاد فنقف دون ،غمزا ال مرد له

                                 
 =، جملة جممع اللغة العربية ١٨٠: ١٧٧دراسات يف اللغة العربية وتارخيها ص: ينظر) ١(
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  :موقف المصنفين في التصويب اللغوي من هذا المعيار
وبالنظر يف املؤلفات اليت عين أصحاا بالتصويب اللغوي قدميا وحديثًا، 

  :االستشهاد باألحاديث النبوية، من ذلكسنجد أنّ كثريا منهم قد اهتموا ب
) ما تلحن فيه العامة(استشهد الكسائي حبديث واحد فقط يف كتابه 

 بفتح امليم –) املَحبرة(وذلك عندما أشار إىل أن النطق الصحيح لكلمة 
: املَشرفَة، واملَقْبرة، واملَسربة، مث قال: مفْعلَة، ومثلها: وضم الباء، على وزن

  )١().أنه كان دقيق املَسربة: (ن صفة النيب صلى اهللا عليه وآلهوم
واستشهد ابن السكيت باحلديث الشريف يف بعض املواطن من كتابه 

إذا كان حسن : إنه لَحسن السبر: ويقال: (قوله: ، من ذلك)إصالح املنطق(
خيرج من : "ثأسبار، وجاء يف احلدي: اهليئة، واجلمع: السحناء، والسحنة

احلظُّ : واجلَد: (، وقوله)٢()هيئته: ، أي"النار رجلٌ قد ذهب ِحبره وِسبره
من كان له حظ : ، أي" ال ينفع ذا اجلَد منك اجلَد: "والبخت، ومنه قوله

  )٣().يف الدنيا مل ينفعه ذلك عندك يف اآلخرة
حلن : (تابهواستشهد أبو بكر الزبيدي بستة وثالثني حديثًا يف ك

جائزة البيت، فذهب إىل أن : ، من ذلك ختطئته قول العامة)٤()العوام
  ــــــــــــــ

 .٢١٠: ٢٠٨ /٣امللكي   =
 .شعر الصدر: ، واملَسربة١١٤، ١١٣ما تلحن فيه العامة ص : ينظر) ١(
 .١٠إصالح املنطق ص) ٢(
 .٢٢إصالح املنطق ص) ٣(
 ).فهرس األحاديث (٣١١: ٣٠٩حلن العوام ص : ينظر) ٤(
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أنّ : "هكذا يستعمله العرب بال هاء، ويف احلديث: ، وقال)جائز: (الصواب
 إين رأيت يف املنام كأن :  فقالت– صلى اهللا عليه وسلم–امرأةً أتت النيب

اجلميع، : فظ سائر مبعىن، وخطَّأ استعمال العامة ل)١(")جائز بييت انكسر
قدم سائر احلاج، واستوىف : ويقولون: (مستدالً باحلديث الشريف، فقال

: اجلميع، وهو يف كالم العرب مبعىن: سائر اخلراج، فيستعملون سائرا مبعىن
 صلى –سؤر، والدليل عليه قول النيب : الباقي، ومنه قيل ملا يبقى يف اإلناء

اختر أربعا منهن : "حني أسلم، وعنده عشر نسوة لغيالن –اهللا عليه وسلم 
ومنع بعضهم من : أي" وفارق سائرهن ،بقي بعد األربع اليت ختتارهن نم

استعماله مبعىن الباقي األقلّ، والصحيح استعماله فيما كثر أو قلّ؛ ألنّ 
  )٢().أبقوا يف اإلناء بقية: أي" إذا شربتم فأسئروا: "احلديث

 ليصحح حلن العامة -باحلديث النبوي  اللخمي واستشهد ابن هشام
من ، )٣()املدخل إىل تقومي اللسان(كتابه يف ثالثة وعشرين موضعا من  -

 –اهلَرج : ، والصواب- بفتح الراء –اهلَرج : ويقولون(:  قوله:ذلك
يف احلديث-ا بإسكا قَعإىل يوم القيامة: "، وكذلك و جالَ اهلَرزي ٤(")فلن( ،

: إذا جعل من العمامة حتت حنكه، ويسموا: عثْنن فالنٌ: لونويقو (:وقوله

                                 
: ينظر. الذي توضع عليه أطراف العوارض: ، واجلائز.٨٤حلن العوام ص: ينظر) ١(

 .١/٢٤٤لزخمشري الفائق يف غريب احلديث، ل
 .٢٧٥حلن العوام ص)٢(
 ).فهرس األحاديث واآلثار (٥٨٧، ٥٨٦املدخل إىل تقومي اللسان ص: ينظر) ٣(
 .٣١٥املدخل إىل تقومي اللسان ص) ٤(



٧٢                                                                            المحور الثاني

تلَحى : تلَحاها، يقال: والصواب. مقِْبض سطٍْل: العثْنون، وبعضهم يسميها
 صلى اهللا –أنَّ النيب : "إذا جعلَها حتت لَحِيِه، ويف احلديث: فالنٌ الِعمامةَ
  )١(.")لتلَحي ونهى عن االقتعاط أَمر با–عليه وسلم 

أما ابن اجلوزي فقد استشهد باحلديث الشريف يف سبعة عشر موضعا 
أنه خطَّأ ختصيص العامة اهلُِوي مبعىن : ، من ذلك)٢()تقومي اللسان(من كتابه 

أسرع، سواء هبط أو صعد، : السقوط، وذهب إىل أنّ هوى الشيُء، معناه
فانطلق : "حديث املعراج، وفيه: ة ما ذهب إليهومما استدل به على صح

قَِريص : ، كما خطأ قول العامة ملا يجمد من شدة البرد)٣("البراق يهوي به
، الشتقاقه من - بالسني–قَِريس : ، وذهب إىل أن الصواب-بالصاد–

  )٤(.دوهبر: أي" قَرسوا املاَء يف الشنان: "البرد، ويف احلديث: القَرس وهو
ويف العصر احلديث اعتمد املؤلفون يف التصحيح اللغوي على احلديث 

  :الشريف يف تصويب بعض األلفاظ، من هؤالء
، )معجم األخطاء الشائعة: (يف معجميه) م١٩٨١ت (حممد العدناين 

حيث ذكر يف مقدمتيهما منهجه، الذي اعتمده ) معجم األغالط اللغوية املعاصرة(و
 يف حديث شريف، (وجود الكلمة أو العبارة : ة أو العبارة، ومنهيف تصويب الكلم

                                 
أن تلُوثَ الِعمامةَ على : ، وقال عن االقتعاط٤٩٩املدخل إىل تقومي اللسان ص) ١(

 . اقْتعطَ يقْتِعطُ، وهو املنهي عنه: منهرأسك دون أنْ جتعلَها حتت حنِكك، يقال 
 ).فهرس األحاديث (٢١٧، ٢١٦تقومي اللسان : ينظر) ٢(
 .١٨٥، ١٨٤تقومي اللسان ص: ينظر) ٣(
 .١٥١تقومي اللسان ص: ينظر) ٤(
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صلى اهللا عليه  - ، الذي نطق به الرسولُ اللفظي على النص حرصهيل أن راوي ثبت
  ممن ال حيسنون النطق يكونَا من أنْا، خوفًا أجنبي ليس مسلماويالر  وأنَّ– وسلم

مث أعرض ، احلرص على املعىن دون املبىنالصحيح، ويكتفون ب بالكالم العريب
  )١().ه عنتد رفضه ِح به، وإنْ، استشهدتهلَبِقَ  على عقلي، فإذااحلديثَ

فالنص السابق يوضح اعتماد العدناين على احلديث يف التصويب 
  :اللغوي، لكن بشرطني

 عروبة الراوي، ليطمئن إىل أنَّ احلديث مروي بلفظه ومعناه، :أوهلما
  . مبعناه فقطوليس

  . قبول عقل العدناين للحديث:الثاين
 نأما األمر األول فقد يكون له عذر فيه، إذ يسري فيه على مذهب م

 أحيانا – ألنه كان يروى ؛يرى أن القدماء مل يستشهدوا باحلديث الشريف
  . باملعىن، وقد عرضنا هذا الرأي منذ قليل وناقشناه–

 أحد، وهل يصلح العقل مقياسا يف مثل هذا األمر أما األمر الثاين فلم يقل به
وما هي املقاييس اليت يستند إليها عقلُ العدناينّ يف قبول احلديث أو ! اخلطري؟

رفضه؟ إننا بذلك در علوما أقامها العلماء حلفظ السنة النبوية الشريفة، كعلم 
وحده دون مصطلح احلديث، واجلرح والتعديل، وغريمها، ليحلّ حملّها العقل 

ضابط يضبط مساره، وإذا جاز للعدناين قبول حديث أو رفضه بناء على العقل، 
 يف قبول - مثالً –هل جيوز آلخر أن خيالفه ألن عقله مل يتفق مع عقل العدناين 

 نأخذ حنن؟ دون شك سنرفض –حينئذ –احلديث أو رفضه؟ وحبكم أي العقلني 
                                 

 .من املقدمة) ح(، معجم األغالط اللغوية املعاصرة ص ٥معجم األخطاء الشائعة ص) ١(
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دون –ما حكم علماء احلديث فقائم حكم العقل القائم على غري أساس علمي، أ
  . على أسس علمية، وهو اجلدير بالقبول–شك

  :وعلى العموم فقد استشهد العدناين باحلديث الشريف، من ذلك
حوِضي مِسريةُ : (- صلى اهللا عليه وسلم –استشهاده حبديث رسول اهللا 

غ أفعل التفضيل من على جواز صو...) شهٍر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من اللَّنب 
 –، كما استشهد بقول النيب )١()فَعالء(ومؤنثه ) أفْعل(الوصف الذي على وزن 

) ثُم قرأَ العشر آياٍت: (... ، وقوله)وأتى باأللِف ديناٍر: (... –صلى اهللا عليه وسلم 
، )٢(، وإن كان غري فصيح)الثالثة أثواب(و ) الثالث سنوات(على جواز التعبري بـ 

، - بفتح اهلمزة–أدام : طَّأ من يقول ِلما يساغُ به اخلبز، مائعا كان أو جامداوخ
 صلى اهللا – مستدالً بقول النيب - بكسر اهلمزة –إدام : وذهب إىل أنّ الصواب هو

، )٣()سيد إداِم أهل الدنيا واآلخرة اللحم: (، وقوله)ِنعم اإلدام اخلَلُّ: (-عليه وسلم 
: ، بدالً من االسم اإلنكليزي املعرب)الربو: (لى صحة إطالق اسمواستشهد ع

، على الداء النوِبي الذي تضيق فيه شعيبات الرئة، فيعِسر التنفُّس، مستشهدا )اَألزما(
مالِك يا عائش حشياءَ : ( لعائشة– صلى اهللا عليه وسلم –مبا جاء يف قول النيب 

اليت أخذها الربو، وهو : الرابيةُ: حيث قال ابن األثري يف شرح احلديث، )راِبيةً؟
  )٤(.النِهيج وتوتر النفَِس الذي يعِرض للمسِرِع يف مشِيِه وحركَِتِه

                                 
 .٤٥ الشائعة صمعجم األخطاء: ينظر) ١(
 .٥١معجم األخطاء الشائعة ص: ينظر) ٢(
 .٧، ٦معجم األغالط اللغوية املعاصرة ص: ينظر) ٣(
 =النهاية يف غريب احلديث : ، وينظر١٥معجم األغالط اللغوية املعاصرة ص: ينظر) ٤(
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هذا مرتل آيل : (وذهب الدكتور أمحد خمتار عمر إىل فصاحة عبارة
ء؛ لعدم إبدال الياء مهزة وفقًا ، رغم أا مرفوضة عند بعض العلما)للسقوط

ملا يقتضيه القياس الصريف، وقد استند يف رأيه إىل ورود مثل هذا األسلوب 
، كما )١()آيبون تائبون عابدون: (يف كالم العرب، وقد جاء يف احلديث

أيها التالميذ أفضلكم عندي أحاسنكم أداًء : (ذهب إىل فصاحة عبارة
؛ يء اسم التفضيل املضاف مند بعضهرغم أا مرفوضة ععلى ، )للواجب

الواردة يف ) أحاسنكم(إىل معرفة مجعا، ومما استدل به على فصاحة كلمة 
 كم : (- صلى اهللا عليه وسلم –العبارة السابقة، قولُ النيببأال أخربكم بأح

  )٢().إيلّ وأقربكم مين جمالس يوم القيامة أحاسنكم أخالقًا
  :ا ونثرا كالم العرب شعر:ثالثًا

 صلى –العرب قبل بعثة النيب أما كالم العرب فيحتج منه مبا ثبت عن 
العرب الفصحاء املوثوق : أي( ويف زمنه، وبعده، –اهللا عليه وسلم 

إىل أن فسدت األلسنةُ بكثرة املولَّدين، سواء أكان نظما أم نثرا، ) يتهمبعرب
ا رواه الثقات عن العرب  على م– يف ذلك -عن مسلٍم أو كافٍر، واالعتماد 

  )٣(.باألسانيد املعتربة، من نثرهم ونظمهم
رغم اعتماد علماء العربية كالم العرِب حجةً يف اللغة والنحو، فإم على و

  ــــــــــــــ
 .٢/١٩٢واألثر، البن األثري   =

 .٤، ١/٣معجم الصواب اللغوي : ينظر) ١(
 .١/١٤ب اللغوي معجم الصوا: ينظر) ٢(
 .١٠٦، ١٠٠، ٧٤االقتراح يف أصول النحو، للسيوطي ص: ينظر) ٣(
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مل يعتمدوا كل ما قالته العرب على اختالف قبائلها، وامتداد عصورها، بل وضعوا 
، وربطوا هذا املقياس )الفصاحة(رف بـ مقياسا ملا يأخذون ويدعون، متثَّل فيما يع

 لذا وضعوا حدودا مكانية وأخرى زمانية لالحتجاج بكالم العرب، )١(بالبداوة؛
  .ووضعوا شروطًا فيمن تؤخذ عنه اللغة

 اكًلَسمفقد كان لعلماء اللغة منهج واضح يف مجعها، حيث سلكوا 
هامجع يف اخاص، وأَرتباعه، ايف  عليها يتمثلأنَّ سالمةَ اللغة، واحلفاظَا و 

 من كثري أمساَء الفارايب ذكر سواها، ما وتركوا معينة، قبائل عن اللغة فأخذوا
 األخذ، عدم ةَلَّوِع عنها، ؤخذت مل واليت اللغة، عنهات خذأُ اليت القبائل هذه
 )٢(يةواألخب وملّا كان سكان الربية يف بيوت الشعر أو الصوف واخليام(: فقال

لّ أمة أجفى وأبعد من أن يتركوا ما قد متكّن بالعادة فيهم وأحرى أن من ك
حيصنوا نفوسهم عن ختيل حروف سائر األمم وألفاظهم وألسنتهم عن النطق 

فيهم،  ا وأحرى أن ال خيالطهم غريهم من األمم للتوحش واجلفاء الذي
نفوسهم أشد املدن والقرى وبيوت املَدِر منهم أطبع وكانت  وكان سكان

انقيادا لتفهم مامل يتعودوه ولتصوره وختيله وألسنتهم للنطق مبا مل يتعودوه، 
لغات األمة عن سكان الرباري منهم مىت كانت  كان األفضل أن تؤخذ

األمم فيهم هاتان الطائفتان، ويتحرى منهم من كان يف أوسط بالدهم، فإنّ 
أن خيالطوا جماوريهم من األمم، فتختلط من كان يف األطراف منهم أحرى 

                                 
 وما بعدها، القياس يف اللغة ٨١جبل ص. االحتجاج بالشعر يف اللغة، د: ينظر) ١(

 . ١٠١حممد حسن عبد العزيز ص. العربية، د
 .ولعل الصواب ما أثبت) واألحسية: (يف األصل) ٢(



٧٧ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

لغام بلغات أولئك، وأن يتخيلوا عجمة من جياورهم، فإنهم إذا عاملوهم 
احتاج أولئك أن يتكلّموا بلغة غريبة عن ألسنتهم، فال تطاوعهم على كثري 
من حروف هؤالء، فيلتجئوا إىل أن يعبروا مبا يتأتى هلم ويتركوا ما يعسر 

ن ألفاظُهم عسريةً قبيحةً، وتوجد فيها لكنة وعجمة مأخوذة عليهم، فتكو
من لغات أولئك، فإذا كثر مساع هؤالء ممن جاورهم من هذه األمم للخطأ 
وتعودوا أن يفهموه على أنه من الصواب مل يؤمن تغير عادم؛ فلذلك ليس 

 عن الرباري أُخذت عنهم اللغة، ومن مل يكن فيهم سكّانُ ينبغي أن تؤخذ
  .أوسطهم مسكنا

، فإنّ فيهم هذه األشياء تتبين ذلك مىت تأملت أمر العرب يف وأنت
وفيهم سكّان األمصار، وأكثر ما تشاغلوا بذلك من سنة تسعني  سكّان الرباري

إىل سنة مائتني، وكان الذي تولّى ذلك من بني أمصارهم أهل الكوفة والبصرة 
صيح منها ِمن سكّان الرباري منهم دون من أرض العراق، فتعلّموا لغتهم والف

سكّان الرباري من كان يف أوسط بالدهم، ومن أشدهم  أهل احلضر، مثّ من
توحشا وجفاًء، وأبعدهم إذعانا وانقيادا، وهم قَيس وتميم وأسد وطَي مثّ 

نقل عنه لسانُ العرب، والباقون فلم يؤخذ  معظَم من هذَيل، فإن هؤالء هم
نهم شيٌء؛ ألنهم كانوا يف أطراف بالدهم خمالطني لغريهم من األمم مطبوعني ع

على سرعة انقياد ألسنتهم أللفاظ سائر األمم املطيفة م، من احلبشة واهلند 
  .)١()والفرس والسريانيني وأهل الشام وأهل مصر

                                 
 –وهذا النص ذكره السيوطي . ١٤٧، ١٤٦رايب صاحلروف، أليب نصر الفا) ١(

 =:  وعزاه للفارايب، حيث جاء عند السيوطي على النحو التايل-بألفاظ خمتلفة 



٧٨                                                                            المحور الثاني

 ، العربيةاللغة سالمة على العلماء حرص مدى لنا يتبني النص هذا من
  .املكان حيةنا من

  ــــــــــــــ
 اللسان على وأسهلها األلفاظ، من لألفصح اانتقاد العرب أجود قريش كانت(  =

 قلتن عنهم والذين النفس، يف عما إبانة وأبينها امسموع وأحسنها النطق، عند
 قيس،: هم العرب قبائل من العريب اللسانُ خذأُ وعنهم، يدتاقْ وم العربيةُ غةُالل

 يف كلات وعليهم ومعظمه، خذ أُما أكثر عنهم الذين هم هؤالء نّإف وأسد،، ومتيم
 ومل الطائيني، وبعض كنانة، وبعض هذيل، مث والتصريف، اإلعراب ويف الغريب
 قط، وال يحضر عن يؤخذ مل فإنه وباجلملة. لهمئقبا سائر من غريهم عن يؤخذ

 الذين األمم لسائر ممن كان يسكن أطراف بالدهم ااورة يعن سكان الربار
 وال والقبط، مصر أهل اورم ؛ذامج من وال خلم، من ال يؤخذ مل فإنه حوهلم،

 يقرءون نصارى كثرهمأو الشام أهل اورم ؛وإياد وغسان، ،قضاعة من
كذا (،لليونان جماورين باجلزيرة كانوا فإم ؛واليمن تغلب من وال ية،بالعربان
 ملخالطتهم ؛اليمن أهل من وال والفرس، للقبط اورم بكر من وال )!باألصل

 - هنا -ذكر (يف ثقمن وال اليمامة، وسكان حنيفة بين من وال واحلبشة، للهند
أا معدودة ضمن مخسة هي ثقيفًا ضمن القبائل اليت مل تؤخذ عنها اللغة، مع 

 ملخالطتهم ؛الطائف وأهل ).١/٢١٠أفصح القبائل العربية، كما جاء يف املزهر 
 اللغة نقلوا الذين ألن ؛احلجاز ضرةاح من وال ،معنده املقيمني اليمن جتار

 وفسدت مم،األ من غريهم خالطوا قد العرب لغة ينقلون ابتدءوا حني صادفوهم
االقتراح يف علم أصول : ، وينظر١/٢١٢،٢١١وطى املزهر، للسي). ألسنتهم

 وما بعدها، إرشاد القاصد إىل أسىن املقاصد يف أنواع ١٠٠النحو، للسيوطي ص
، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ١١٠، ١٠٩العلوم، البن األكفاين ص

 .  وما بعدها١/١٨للتهانوي



٧٩ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

 يف إال العرب فصحاء عن اللغة يأخذوا مل فإم الزمان، ناحية من أما
 :هي طبقات أربع إىل الشعراَءمعني فقسموا  زمين إطار

كامرئ  ،اإلسالم يدركوا مل الذين وهم ن،واجلاهلي: األوىل طبقةال
 .القيس واألعشى

، واإلسالم يةاجلاهل أدركوا الذين وهم، نواملخضرم:  الثانيةطبقةال
 .كلبيد وحسان

 كانوا يف الذين وهم ن،واإلسالمي: املتقدمون، ويقال هلم:  الثالثةطبقةال
 .والفرزدق كجريرصدر اإلسالم، 

، وهم الذين جاءوا بعد نوثُداحملْ: املولَّدون، ويقال هلم:  الرابعةطبقةال
  .، وأيب نواسردب بن بشاراإلسالميني، ك

، اجلاهليني(االستشهاد بكالم الطبقتني األوليني علماء على الوقد أمجع 
أما الرابعة  فالصحيح صحة االستشهاد بكالمها، والثالثة، وأما )واملخضرمني

وثق به منهم: مطلقًا، وقيلستشهد بكالمها فال يي نستشهد بكالم م١(.ي(  
 بالنسبة ياهلجر الثاين القرن اية إىل ميتدوعلى ذلك فاإلطار الزمين 

 وهذه البادية ألهل بالنسبة ياهلجر الرابع القرناية  وحىت احلضر، هلأل
  )٢().االحتجاج عصور( بـ اللغة علماء عند يتمس الزمنية الفترة

                                 
 ١٤٤، للسيوطي صاالقتراح: ، وينظر٦، ١/٥خزانة األدب، للبغدادي : ينظر) ١(

وما بعدها، حيث حتدث السيوطي هناك عن حكم االحتجاج بكالم املولدين، 
 .وتعيني أول الشعراء احملدثني

  .٨٣حممد حسن جبل ص. االحتجاج بالشعر يف اللغة الواقع وداللته، د: ينظر) ٢(



٨٠                                                                            المحور الثاني

ومل يقتصر األمر على ذلك، بل وضعوا شروطًا ال بد من حتققها يف 
  .ناقل اللغة، وراوي األشعار

  :ر األشعاييين في ناقل اللغة وراوشروط اللغو
 إذا شروط مخسة األشعار يوراو اللغة، ناقل يف اللغويون اشترط 

  )١(:هي الشروط هذهو به، جاءنا ما انلِْبقَ اٍور يف قّقتحت
  .العمل يوجب صحيح بسند العرب عن ذلك ثبوت -١
 هنا ونستأنس الشرعيات، يف عدالتهم تعترب كما الناقلني، عدالة -٢

 الصدق ذوى الثقات، الرواة من امساع) ةاللغ أي( وتؤخذ(: فارس ابن بقول
 على أدخلوا رمبا حاريرنال إن: قال اخلليل عن... املظنون قىتوي واألمانة،

  )٢(.)والتعنيت بساللّ إرادة العرب، كالم من ليس ما الناس
 ناقل يكون أن(: ي أنه يشترط يف نقل اآلحاداألنبار بن الكمال ذكرو

 نقل يف يشترط كما، اعبد أوكان  احر امرأة، أو كان رجالً ،عدالً اللغة
  )٣() يف نقلها ما اشتِرطَ يف نقله، فاشتِرطَوتأويله تفسريه معرفة ا ألن احلديث،

 أن( ـ السيوطي يقول كما ـ كالمهما من يؤخذ العاملان وهذان
 إىل مثله عن الضابط العدل بنقل سنده اتصل ماة اللغ من الصحيح ضابط

                                 
  .٥٩، ١/٥٨املزهر : ينظر) ١(
  .١٣٨، ١/١٣٧املزهر : ، و ينظر٤٨الصاحيب ص ) ٢(
اإلغراب يف جدل اإلعراب، وملع األدلة، البن األنباري : رسالتان يف اللغة )٣(

، فيض نشر االنشراح من ١٨٣، االقتراح، للسيوطي ص١/١٣٨املزهر، ٨٥ص
  . وما بعدها١/٦٨٢روض طي االقتراح، البن الطيب الفاسي 



٨١ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

    )١(.)احلديث من الصحيح حد لىع منتهاه،
 العاربة، كالعرب اللغة، أصل يف حجة قوله عمن النقل يكون أن -٣

 لسام فساد بعد بعدهم عمن نقلوا إذا فأما وعدنان، ،ومعد قحطان،:مثل
  .فال ديناملولّ واختالف

  .املولدين بشعر االستشهاد صحة يف خمتلفون العربية وعلماء
  .فال بغريه وأما ا،حس) العرب من أي ( منهم مسع قد الناقل يكون أن -٤
  .احس الناقل من) اللغة جامع: أي (يسمع أن -٥

 ومها طريقان من ،جادةالِوو املكاتبة مع يتفق ال خرياأل الشرط وهذا
  )٢(.يحس مساع فيهما ليسف ،أشار إليها السيوطي اليت والتحمل األخذ طرق

 العريب أما األشعار، وراوي اللغة قلنا يف شروطهم فهذه العموم وعلى
 فقد اعتمدوا على أشعار الكفار لة،االعد فيه يشترطوا فلم بقوله حتجي الذي

 فقد البلوغ، - كذلك –مل يشترطوا و )٣(من العرب؛ ِلبعِد التدليس فيها
 يتراجزون، ةيِرض ىمِحِب بيةِص مسعت: األصمعي قال الصبيان، عن أخذوا

: فقال شيخ أقبل إذ أمسع ما أكتب وأقبلت ،حاجيت نع وصدوين فوقفت
  )٤(األدناع؟ األقزام هؤالء كالم أتكتب

                                 
  .١/٥٨ ملزهرا: ينظر) ١(
  . وما بعدها١/١٦٧املزهر : ينظر) ٢(
  .١١٦، ١١٥تراح يف علم أصول النحو صاالق: ينظر) ٣(
  .١/١٤٠املزهر ) ٤(



٨٢                                                                            المحور الثاني

 وقبلوا نقل أهل )١(،ا واحتجوا العرب من اانني أشعار رووا كما
، واختلفوا يف املُرسل، وهو )٢(األهواء، إال أن يكونوا ممن يتدين بالكذب

  )٣(.وهو الذي مل يعرف ناِقلُهالذي انقطع سنده، واهول، 
يف ) هـ٣٩٢ت( رأي ابن جين – هنا –ولعلّ من املفيد أن نذكر 

: بيان علة ترك األخذ عن أهل املدر كما أخذ عن أهل الوبر، حيث قال
علة امتناع ذلك ما عرض للغات احلاضرة وأهل املدر من االختالل والفساد (

ينة باقون على فصاحتهم، ومل يعترض شيء واخلَطَل، ولو عِلم أنَّ أهل مد
من الفساد للغتهم، لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر، وكذلك 
أيضا لو فشا يف أهل الوبر ما شاع يف لغة أهل املدر من اضطراب األلسنة 
وخباهلا، وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها، لوجب رفض لغتها، وترك 

على ذلك العملُ يف وقتنا هذا؛ ألنا ال نكاد نرى بدويا تلَقِّي ما يِرد عنها، و
فصيحا، وإن حنن آنسنا منه فصاحة يف كالمه مل نكد نعدم ما يفسد ذلك 

  )٤().ويقدح فيه، وينال ويغض منه
وإذا كان القدماء قد وضعوا نطاقًا مكانيا وآخر زمنيا، ملا يوثق 

                                 
  .١/١٤٠ زهرامل: ينظر) ١(
، االقتراح ١/١٤١ وما بعدها، املزهر ٨٦رسالتان البن األنباري ص: ينظر) ٢(

  .٦٨٤، ١/٦٨٣، فيض نشر االنشراح ١٨٣ص
، ١٨٤، االقتراح ص١/١٤١ وما بعدها، املزهر ٩٠رسالتان يف اللغة ص: ينظر) ٣(

  .٦٨٦، ١/٦٨٥ فيض االنشراح ،١٨٥
 .١/٥اخلصائص، البن جين ) ٤(
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القول بأنَّ هذه النطُق كانت هلا باالحتجاج به من كالم العرب، فإنه ميكن 
  .فوائد، كما شابتها بعض الشوائب

أا ميزت نتاج الذروة السليقية فلم يتميع يف غريه، : ومن فوائدها
وأصبح هو الصورة الصحيحة للغة، وموضع القدوة ومناط التنافس، فساعد 

 من ذلك على ترسيخ السليقية، واستمرار أثرها يف اللغة واألدب حينا
  )١(.الدهر

  :أما عن الشوائب اليت شابتها فمن ذلك
 ما اتسمت به تلك النطُق من تعميم مشل اجلوانب القَبِليةَ واملكانيةَ :أوالً

والزمنيةَ، واملنهج العلمي ال يعتمد التعميم إال إذا قام على استقراء تام أو شبه 
املسبق بعدم الفصاحة على تام، ومل حيدث ذلك االستقراء، وألا تعين احلكم 

مجيع اخلارجني عن تلك النطق، ويف هذا جتاهل ملبدأ التفاوت الفردي يف 
الفصاحة، إذ ال يستبعد أن يبلغ بعض من أدباء األمة مستوى من الفصاحة 

 يف منع االحتجاج مبا جاوز -يضارع القدماء، كما أن هذا التعميم يسوي 
، )املنت(األصوات، واأللفاظ : نشاط اللغوي بني مستويات ال–النطق املذكورة 

) األوضاع اللغوية(والصيغ، والتركيب، والداللة، بينما تنبه العلماء إىل ثبات 
أي داللة األلفاظ على معانيها، واختالل النحو، أي ذهاب احلركات اإلعرابية 
من كالم العامة، ومعىن هذا أنه ميكن االحتجاج مبدلوالت األلفاظ، على ما 

) املنت وداللته(تعملها عليه الذين جتاوزوا نطق االحتجاج، كما أن اللغة اس
دائمة النمو، وهذا النمو حتمي الوقوع؛ ألنه صدى لتجدد احلياة، واألجدر بنا 

                                 
 .٩٩االحتجاج بالشعر يف اللغة ص: ينظر) ١(
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من حيث سالمة االشتقاق، : أن نتخذ من ذلك النمو موقف االختيار والتقومي
من حيث قوة العالقة املولدة ودقة داللة الصيغة بالنسبة للنمو يف املنت، و

ومنطقيتها بالنسبة للمعاين املولدة، وذلك بدالً من الرفض الشامل، الذي ال 
يناسب طبيعة اللغة، أما النحو فقواعد استنِبطَت من نتاج عصر االحتجاج، 
وهي حمدودة احلجم، وال يزاد عليها إال ما ال بال له، كما أا حمدودة التطور؛ 

ة صورية، ميكن دائما تطبيقها على أي نتاج دون حاجة إىل زيادة يف ألا قياسي
  .القواعد، أو تطوير يغري جوهرها

  : تتمثل الشائبة الثانية يف التشدد، ويبدو هذا التشدد يف مستني:ثانيا
حماوالت التبكري يف حتديد طبقة املولدين، ويتمثل هذا يف موقف  - ١

رزدق، وما حكاه األصمعي أيب عمرو بن العالء من شعر جرير والف
من أنه جلس إىل أيب عمرو بن العالء عشر حجج فما مسعه حيتج ببيت 

أبرق : إسالمي، كما يتمثل ذلك يف رفض األصمعي االحتجاج لقوهلم
دد وأوعد، رغم ورود هذين اللفظني يف شعر : الرجلُ وأرعد، أي

 .لذي الرمة، والكميت
ستعملوا داخل النطق يف وجوب التقيد بالعبارات اليت كانوا ي -٢

: " مقامات معينة، كما يبدو من موقف أيب عمرو عندما قال له رجل
، أي أنّ هذا الدعاء مل يكن "حمدثة: "، فقال له أبو عمرو"رمك اهللا أك

مستعمالً بنصه هذا يف العصر األول، يف مثل املقام الذي وجه إليه فيه، 
جعلت فداك، وجعلين اُهللا : " موقريب من هذا حكْم األصمعي على قوهل

 ال يعدو كونه تصرفًا يف – هنا –، مع أنّ األمر "حمدث : " بأنه " فداك 
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فداك أيب، أو فداك أيب وأمي، : " األسلوب، فقد كان من الشائع قدميا قوهلم
 ".أو فدتك نفسي 

وخالصة األمر أنّ إيقاف االحتجاج على نتاج احلقبة اليت حددوها، 
 عند احلد الذي وصلت – يف متنها وداللتها –م بإيقاف منو اللغة يعين احلك

إليه يف تلك احلقبة، وذلك شيء يضاد طبيعة اللغة، اليت جتاري جتدد احلياة 
جماراة حتمية؛ لذا وقعت من األئمة اللغويني يف احتجاجام اللغوية جتاوزات 

عجم لسان  يف م–متنوعة لنطق االحتجاج، حيث وقعت احتجاجات لغوية 
 بأشعار شعراء كثريين، من تلك القبائل اليت قال الفارايب إا مل -العرب 

  )١(.تؤخذ عنها اللغة، كما وقع االحتجاج مبا جاوز النطاق الزماين
 اليت وضعها األقدمون -ومما سبق حيق لنا القول بأن نطُق االحتجاج 

 -هو هدف نبيل  كان اهلدف منها احلفاظ على سالمة اللغة ونقائها، و-
 لكن أدي ذلك إىل حرمان اللغة من ثروة عظيمة، لذا رفض -دون شك 

جممع اللغة العربية بالقاهرة هذه النطق، ورأى ضرورة اختاذ الوسائل الكفيلة 
بإاض اللغة العربية وتطويرها، حبيث تساير النهضة العلمية والفنية يف مجيع 

ستحدث من املعاين واألفكار، فاختذ مظاهرها، وتصلح موادها للتعبري عما ي
حترير السماع من قيود الزمان واملكان، واالعتداد : امع عدة قرارات منها

باأللفاظ املولدة وتسويتها باأللفاظ املأثورة عن القدماء، وبناء على ذلك 
يف متنه ما دعت الضرورة إىل إدخاله من ) املعجم الوسيط(أدخلت جلنة 
 أو احملْدثة، أو املعربة، أو الدخيلة، اليت أقرها امع، وارتضاها األلفاظ املولَّدة

                                 
 . وما بعدها٩٩االحتجاج بالشعر يف اللغة ص: ينظر) ١(
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  )١(.األدباء فتحركت ا ألسنتهم، وجرت ا أقالمهم
إذ رأى أن اللغة ) املعجم الكبري(واألمر نفسه اتبعه امع يف إخراج 

العربية ليست مقصورة على ما جاء يف املعجمات وحدها، بل هلا مظانّ 
ب تتبعها واألخذ عنها، ويف مقدمتها كتب األدب والعلم، ومن أخرى جي

اخلطأ أن يرفض لفظ ألنه مل يرد يف معجم لغوي،كما رأى أن من الظلم أن 
نقف باللغة عند حدود معينة، فاملعجم احلديث ينبغي أن يعرب عن عصور 

  )٢(.اللغة مجيعها، وأن يستشهد فيه بالقدمي واحلديث على السواء
لدكتور أمحد حممد الضبيب على ما ذهب إليه جممع اللغة وعلق ا

هذا املوقف اللغوي يتماشى مع (العربية بالقاهرة يف القول السابق بأنّ 
التطور اللغوي الذي متر به اللغة، وهو منطقي إذا احتفظ لكل عصر 

 الصوتيات حيث من – التراكيب أو بالسمات اليت أدخلها على املفردات
 سياقها من بنقلها محله تستطيع ال عبئا حتملها أن دون – لةوالدال والبنية
  )٣().حتمله ال آخر سياق إىل الزماين أو املعريف

كما رأى الدكتور حممد حسن جبل فتح باب االستشهاد، وذلك بعد 

                                 
 .٢٧، ٢٦املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ص: ينظر) ١(
 دار الكتب –  م١٩٧٠ – ط –و /١املعجم الكبري، جممع اللغة العربية : ينظر) ٢(

 . القاهرة–املصرية 
أمحد بن حممد / االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين يف املعجم الكبري، د) ٣(

 اجلزء الرابع ٧٨ الد –الضبيب، حبث منشور مبجلة جممع اللغة العربية بدمشق 
 .١٠٦٠ص
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دراسة مستفيضة ثبت لديه من خالهلا وقوع االحتجاج مبا خرج عن النطُق 
سواء يف ذلك النطُق القَبِلية واملكانية املضروبة حول معيار االحتجاج، 
ال ينبغي أن نقف بالسماع واالستشهاد (والزمانية، مث خلص إىل القول بأنه 

عند النطُق اليت حددها القدماء، وأن علينا أن نفتح السبيل للصيغ والتراكيب 
واالستعماالت اليت يبتكرها أصحاب امللكة اللغوية العربية السليمة، من 

شعراء واألدباء والعلماء، وكذلك للمعاين اجلديدة اليت حيملوا للكلمات ال
والصيغ القدمية، ما دامت العالقة بني املعىن اجلديد وأصله مقبولة غري 

  )١().متكلفة، وما دام كل ذلك متسقًا مع األصول والضوابط العامة للغة
 عيوبا وقعت يف) الصواب اللغوي(والحظ القائمون على معجم 

أعمال من سبقوهم إىل التأليف يف قضية التصويب اللغوي، ومن هذه 
وقوف معظمها عند فترة زمنية معينة، ال تتجاوز القرن الرابع : (العيوب

اهلجري، مما استبعد من املعجم اللغوي مئات من األلفاظ والعبارات 
لذا ؛ )٢()والتراكيب اليت جدت بعد ذلك، ودخلت اللغة، ومل تدخل املعاجم

، )٣().فتح باب االستشهاد حىت يومنا هذا(رأى القائمون على هذا املعجم 
لذا وجدناهم يستندون إىل ما ورد يف أساليب كبار األدباء يف العصر 

أحاطوا احملادثات : (احلديث، فقد حكموا بالفصاحة على قول بعضهم
صيحة من حوط، والعبارة ف:  مبعىن– هنا –ذاهبني إىل أنّ أحاط ) بالكتمان

                                 
 .٢٣٦االستشهاد بالشعر يف اللغة ص) ١(
 ).مة رئيس التحريرمن مقد(أ /١معجم الصواب اللغوي ) ٢(
 ).من مقدمة رئيس التحرير(ج /١معجم الصواب اللغوي ) ٣(
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جانب املعىن، فكأن الكتمان صار كالسور حول احملادثات مينع تسرا، 
وأشاروا إىل ورود هذا التعبري يف استعماالت كبار األدباء كالعقاد 

أصاخ إىل : ، كما حكموا بالفصاحة على قول بعضهم)١(.واملنفلوطي
يف بعض ) أصاخ(أصغى واستمع، لورود تعدي الفعل : نصائحه، مبعىن

، ووروده ما يف كتابات القدماء كابن )إىل(وبـ ) الالم(عجمات بــ امل
  )٢(.خلدون، وأيب حيان التوحيدي، واحملدثني كالزيات، واملنفلوطي

وقبل االنتقال إىل املعيار الرابع، أود أن أشري إىل عبارات ند ا قلم حممد 
وحكم على بعض العدناين، وجتاوز يف حق األعراب، وام بعضهم بالغباوة، 

 يف بناء معجمه – باخلطأ، فذكر أنه ألزم نفسه - اليت مل يقبلها عقله -هلجام 
: استنكار ما جاء على لسان األعراب األميني من أخطاء: ( بأمور كثرية، منها–

: األلف، كقوهلملزوم األمساء اخلمسة ، و"إخال " مثل كسر حرف املضارعة يف 
 وحتبيذ الرجوع إىل القياس والعقل، فنحن ال نستطيع ،"مكْره أخاك ال بطل " 

... االعتماد على ما قاله مجيع األعراب؛ ألن بعضهم ال خيلو من الغباوة 
 بعض ما جاء يف الشعر اجلاهلي أو اإلسالمي خمالفًا – أيضا –واستنكرت 

ِليالنحويةَ، كقول أيب النجم الِعج والقواعد القياس:  
ـا وـاهاإنَّ أباها أبأب  

 
  )٣().قَد بلَغا يف اِْد غَايتاها    

، )إخال(فالعدناين يتهم العرب باخلطأ يف كسر حرف املضارعة يف كلمة  
                                 

 .١/١٥معجم الصواب اللغوي : ينظر) ١(
 .١/٤٩معجم الصواب اللغوي : ينظر) ٢(
 .٩، ٨معجم األخطاء الشائعة ص) ٣(
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ويف رفع األمساء اخلمسة باأللف، مع أنّ هذا وذاك هلجات عربية مل ينكرها 
األفصح، بكسر اهلمزة هو ) إخال(أحد، بل إنَّ ابن منظور ذهب إىل أنّ الفعل 

 للص أُِتي به – صلى اهللا عليه وسلم –وأكثر استعماالً، وعليه جاء قول النيب 
ما أظنك، أما : أي" ما إخالك سرقْت : " فاعترف اعترافًا ومل يوجد معه املتاع

  !، فأين اخلطأ املزعوم هنا؟)١(الفتح فلغة بين أسد، وهو القياس
أخاك ال بطل، واستنكاره مكره : أما ادعاؤه خطأ العرب يف قوهلم

بيت أيب النجم العجلي، فنقول إما جاءا على لغة القصر، كما يقول 
  )٢(.النحويون

  :القياس: رابعا
جلأ إليه النحاة منذ أن (القياس ليس جديدا على اللغة العربية، فقد 

تكلموا يف مسائل النحو وأصوله، اليت بدأت على صورة مناقشات بني 
  )٣(). بدأوا يف التأليف فيه بعد أن أصبح علما قائما بذاتهالشيوخ، ومنذ أن

، )٤()محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف معناه: (وعرفه ابن األنباري بأنه

                                 
 ).خ ي ل (٢/١٣٠٤لسان العرب، البن منظور : ينظر) ١(
، ١/١٦٥تاب التسهيل، أليب حيان األندلسي التذييل والتكميل يف شرح ك: ينظر) ٢(

، املساعد على ١/٤٦أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، البن هشام األنصاري 
 .١/٢٧تسهيل الفوائد، البن عقيل 

 .٢٢٢خدجية احلديثي ص. الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه، د) ٣(
، ٤٥لة، البن األنباري صاإلغراب يف جدل اإلعراب وملع األد: رسالتان يف اللغة) ٤(

 .٢٠٣االقتراح، للسيوطي ص: وينظر
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  )١().محل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم األصل على الفرع: (أو هو
واملنقول هو املسموع من كالم العرب الفصيح بطريق الرواية أو 

  :شافهة، وهو نوعانامل
: ما البد من تقبله كهيئته، ال بوصية فيه وال تبنيه عليه، حنو: أحدمها

  .حجر، ودار، وضبع، وحنو ذلك
ما وجدوه يتدارك بالقياس وختف الكُلْفة يف علمه على الناس، : الثاين

 عن فَقَننوه وفصلُوه، إذْ قَدروا على تداركه من هذا الوجه القريب، املغين
  )٢(.املذهب احلَزن البعيد

وغري املنقول إما أن يكون استعماالً يتحقق القياس فيه بأن نبين اجلمل 
اليت مل تسمع من قبل على منط اجلمل اليت سمعت، وكذلك الكلمات اليت 
ننشئها باالشتقاق أو االرجتال أو التعريب، أو النحت، أو اإلحلاق على غرار 

أن يكون غري املنقول نسبة حكم حنوي حكم النحاة ما سمع من قبل، وإما 
به من قبل على أصل مستنبط من املسموع، ولوحظ احلكم حبسب 
االستقراء يف غري هذا األصل، فيذهب النحوي إىل أنّ ثبات احلكم لغري 
األصل قد جاء بطريق القياس، كما يف محل إعراب املضارع على إعراب 

  )٣().ليس(على إعمال ) ما(اسم الفاعل، أو محل إعمال 

                                 
 .٩٣السابق نفسه ص) ١(
 .٢/٤٢اخلصائص، البن جين : ينظر) ٢(
متام . األصول دراسة إبستيمولوجية ألصول الفكر اللغوي عند العرب، د: ينظر) ٣(

 .٦٣حسان ص



٩١ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

وبناء على ذلك فالقياس يف عرف النحاة كان إما من قبيل القياس 
االستعمايل، وإما من قبيل االستعمال النحوي، واألول هو انتحاء كالم 
العرب، وذا املعىن ال يكون القياس حنوا، وإمنا يكون تطبيقًا للنحو، وهذا 

هو وسيلة كسب اللغة يف الطفولة، ) التطبيقي االستعمايل(النوع من القياس 
وهذا القياس االستعمايل مما يطبقه جممع اللغة العربية يف صوغ املصطلحات 
وألفاظ احلضارة، ألن املبدأ الذي حيكم عمل امع يف هذا احلقل هو 

ما قيس على كالم العرب : القاعدة التوجيهية اليت يلخصها قول ابن جين
 قياس األمناط، أما – أيضا –وع يسمى فهو من كالم العرب، وهذا الن

القياس النحوي، أو قياس األحكام، وإذا كان األول هو : القياس الثاين فهو
، ولعل الذي دعا ابن سالم إىل وصف )النحو(، فإنّ الثاين هو )االنتحاء(

هو معرفته بأنّ احلضرمي حول النحو من طابع ) مد القياس(احلضرمي بأنه 
انح هذا النحو يا : (طبيقي الذي رمسه علي بن أيب طالب بقولهالت) االنتحاء(

، إىل الطابع النظري الذي يتسم بقياس حكم غري املسموع على )أبا األسود
  :حكم املسموع الذي يف معناه، وهكذا يروون عن الكسائي قوله

  إمنا النحو قياس يتبع
 

  )١(وبه يف كُلِّ أَمٍر ينتفع    
هو ما عناه ابن األنباري ) القياس النحوي: أي (وهذا النوع األخري 

 ال يتحقق؛ ألن النحو كله - يف النحو -عندما ذهب إىل أنّ إنكار القياس 
النحو علم باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم : قياس، فقد قيل يف تعريفه

العرب، وعلى ذلك فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو، مث ذكر إمجاع النحاة 
                                 

 .١٥٤، ١٥٣، ١٥١متام حسان ص. األصول، د: ينظر) ١(



٩٢                                                                            المحور الثاني

كتب زيد، فإنه جيوز أن يسند هذا الفعل إىل كل : أنه إذا قال العريبعلى 
عمرو، : اسم مسمى تصح منه الكتابة، سواء كان عربيا أو عجميا، حنو

وأردشري، إىل ما ال يدخل حتت احلصر، وإثبات ما ال يدخل حتت احلصر 
ن يكون بطريق النقل حمالٌ؛ لذا بطل أن يكون النحو رواية ونقالً، ووجب أ

قياسا وعقالً؛ ألن عوامل األلفاظ يسرية حمصورة، واأللفاظ كثرية غري 
حمصورة، فلو مل جيز القياس واقْتصر على ما ورد يف النقل من االستعمال، 
ألدى ذلك إىل أال يفي ما خنص مبا ال خنص، وبقي كثري من املعاين ال ميكن 

لوضع، فلذلك وجب أن التعبري عنها لعدم النقل، وذلك مناٍف حلكمة ا
  )١(.يوضع وضعا قياسا عقليا ال نقليا

ومن ذلك تتضح لنا فائدة القياس املتمثلة يف إفساح اال أمام املتكلم 
بأن ينطق بكلمات جديدة على منط ما نطقت به العرب، تبعا ملا يقتضيه 

؛ ألنه لو وإن مل يسمع ذلك، وال حيتاج أن يتوقّف إىل أن يسمعه(القياس 
كان حمتاجا إىل ذلك ملا كان هلذه احلدود والقوانني اليت وضعها املتقدمون 

  )٢().وتقبلوها، وعمل ا املتأخرون معنى يفاد، وال غرض ينتحيه االعتماد

ويذهب ابن جين إىل أنّ القياس سهل يستطيعه األحداث يف صناعة 
أنه أشار إىل أنّ كثريا من ، ومع )٣(النحو، فضالً عن الشيوخ املتمكنني فيها

                                 
اإلغراب يف جدل اإلعراب وملع األدلة، البن األنباري : ن يف اللغةرسالتا: ينظر) ١(

 .٢٠٧، ٢٠٦، االقتراح ص٩٩ ، ٩٨، ٩٥ص
 .٤٢، ٢/٤١اخلصائص ) ٢(
 .٢/٤٠اخلصائص : ينظر) ٣(



٩٣ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

، )١(اللغة مقيسا منقادا فإنه ال يدعي أنّ مجيع اللغة تستدرك باألدلة قياسا
  .وهذا يعين أنّ اللغة تؤخذ بالقياس كما تؤخذ بالسماع

فإذا ورد السماع عن الفصحاء صح القياس على القاعدة املستنبطة 
، إمنا اخلالف يف عدد الشواهد املسموعة منه، وهذا ال خالف فيه بني النحاة

ضابط القلة (اليت ميكن استنباط القاعدة منها، وجريان القياس عليها، فـ 
إنّ الكوفيني جييزون : والكثرة قد اضطرب، ومل حيدد حىت اآلن، وما قيل

القياس على املثال الواحد املسموع، مبالغ فيه، ولعل وجهه احترامهم 
" أن " ر البصريون ستة شواهد لنصب معمويل للشاهد، وعجيب أن يذك

وال يكفيهم ذلك للقياس عليها، بل ال يرضون مبا جياوز العشرة، وال شك 
أنّ هذا إعنات وتضييق، وال شك أنّ رأي الكوفيني االكتفاء بثالثة شواهد 

  )٢().جلواز القياس، كفيل بازدهار اللغة
ليه ابن جين يف ويف ميدان التصويب اللغوي أرى األخذ مبا ذهب إ

حكم اللغتني إذا كانت إحدامها قليلة واألخرى كثرية، فإنك حينئذ تأخذ 
بأوسعهما رواية، وأقوامها قياسا، وتتخري أشيعهما، إال أنَّ إنسانا لو استعمل 
األقلّ مل يكن خمطئًا لكالم العرب، لكنه يكون خمطئًا ألجود اللغتني، فأما إن 

جع فإنه مقبول منه، غري منِعي عليه، وكيف احتاج إىل ذلك يف شعر أو س
تصرفت احلال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غري خمطئ، 

                                 
 .٢/٤٣اخلصائص : ينظر) ١(
 .٧٣توفيق حممد شاهني ص.عوامل تنمية اللغة العربية، د) ٢(



٩٤                                                                            المحور الثاني

  )١(.وإن كان غري ما جاء به خريا منه
وعلى ذلك فال جيوز ملن تعرض للتصويب اللغوي أن يتعجل يف احلكم 

السماع عن دون التأكد من ورود السماع عن العرب، أو عدمه، فإن ورد 
العرب بكثرة يف القضية اليت يتعرض هلا، فليحكم بالفصاحة، وإن ورد 
السماع بقلة فال حيكم خبطأ، ولكن غاية ما ميكن أن حيكم به أنّ الناطق 

  .أخطأ أجود اللغتني
؛ إذ )معجم الصواب اللغوي(قائمون على ولعل هذا هو ما أخذ به ال

التوسع يف :  بعدة أسس منهاجاء يف مقدمته أم التزموا يف إخراجه
التصحيح، وتصويب كل ما ميكن خترجيه بوجه من الوجوه، وذكروا أن من 

استخدام مجلة من األقيسة اليت قبلها القدماء، أو أقرها جممع : هذه الوجوه
  )٢(.اللغة املصري

أم حكموا بصحة : وقد طبقوا ذلك بالفعل يف املعجم، من ذلك
) فَعل(رفضها، حبجة جميء  م أنّ بعض اللغويني قدرغ) أجره البيت(عبارة 
) فَعل(بكثرة ورود ) معجم الصواب اللغوي(، وقد احتج مؤلفو )فَعل(مبعىن 
فَصمها، : خرم اخلَرزةَ وخرمها، مبعىن: يف لغة العرب، كقوهلم) فَعل(مبعىن 
شده، كما استدلوا : ه وعصبهسالح مسموم ومسمم، وعصب رأْس: وقوهلم

املضعف للتكثري واملبالغة، ) فَعل(مبا قرره جممع اللغة العربية من قياسية 
لتفيد معىن التعدية أو التكثري، وأجاز أيضا ) فَعل(وإجازة استعمال صيغة 

                                 
 .١٢، ٢/١٠اخلصائص ) ١(
 ).من مقدمة رئيس التحرير(ب /١م الصواب اللغوي معج: ينظر) ٢(



٩٥ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

لورود ما يؤيد ذلك يف اللغة، مما ميكن معه تصحيح ) فَعل(مبعىن ) فَعل(جميء 
  )١().أجر(لفعل ا

رغم عدم وروده يف ) أحفاد(على ) حفيد(كما أجازوا مجع 
املعجمات العربية، اعتمادا على قرار جممع اللغة العربية الذي أجاز هذا 
اجلمع، كما استأنسوا لصحته مبا ورد عن العرب من كلمات كثرية جمعت 

  )٢(.يتيم، وجنيب، وشريف، وأصيل، وغريها: هذا اجلمع، مثل

                                 
 .١/١١معجم الصواب اللغوي : ينظر) ١(
 .١/١٩معجم الصواب اللغوي : ينظر) ٢(



٩٦                                                                            المحور الثاني

  :عوامل تفعيل التصويب اللغوي في العصر الحديث
للتصويب اللغوي أثر كبري يف مقاومة اللحن، واحلد من انتشاره، 
وتفاقم خطره، ولكي يستمر هذا األثر ويقْوى ال بد من االستمرار يف هذا 
الطريق، من خالل عدة أمور، أرى أنّ ِمن شأا تفعيل التصويب اللغوي يف 

يؤيت مثرته املرجوة منه، ويعمل على تقليص انتشار اخلطأ، عصرنا، حىت 
  :ولعل من أهم تلك العوامل ما يلي

 دون – مواصلة التأليف يف ميدان التصويب اللغوي، فهذا يعمل :أوال
 احنسار اللحن، وشيوع -شك ثَم على متييز الصواب من اخلطأ، وِمن 

ؤلفات، مع ضرورة الصواب، وسهولة الوصول إليه من خالل تلك امل
االتفاق على معايري التصويب والتخطئة، لئال جند احلكم بصواب اللفظ أو 

 راجع – يف ذلك–العبارة عند لغوي، وباخلطأ عند لغوي آخر، والسبب 
 يف –إىل أنّ املعيار الذي اعتمد عليه أحدمها ال يعتمد عليه اآلخر، وهذا 

فة الصواب ومتييزه من اخلطأ،  مما حيري املُراجع الذي يريد معر–احلقيقة 
ويعمل على انتشار الفوضى يف ميدان التصحيح اللغوي، األمر الذي حدا 

 - قدميا وحديثًا –بأحد الباحثني أن يِسم التأليف يف التصويب اللغوي 
ِبسمِة الفوضى، وأرجع سبب هذه الفوضى إىل أنّ الذين تصدوا للتصويب 

السماع، القياس، التطور :  أربع قضايا، هيمل يتفقوا على موقف واحد من
  )١(.الداليل، املعرب والدخيل

                                 
 .٦٢نعمة رحيم العزاوي، ص. فصول يف اللغة والنقد، د: ينظر) ١(



٩٧ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

 من -لعمل على إحياء التراث العريب مواصلة اجلهود املبذولة ل: ثانيا
ِقبل احملققني املشهورين بالتحقيق العلمي، واملراكز املعنية بتحقيق التراث، 

ملتعلقة بالتصويب  خاصة تلك املؤلفات ا-وكذلك املؤسسات املعنية بذلك
اللغوي، فبالرغم من حتقيق عدد كبري من كتب التراث، فإنّ كثريا منها ما 
زال دون حتقيق علمي، فكثري من املخطوطات ذات القيمة العالية متتلئ ا 

  .أرفف املكتبات، تنتظر أن متتد إليها أيدي احملققني األكْفاء
لتحقيق العلمي، كما أنّ كثريا من كتب التراث نالت حظها من ا

لكنها مل تطبع حىت اآلن، وما ذلك إال ألنّ احملقق كان يبغي احلصول على 
  .درجة علمية، وقد حصل عليها، وحقق ما كان يبغي

 أنْ يقتصر احلكم بالصواب أو اخلطأ على أهل العلم باللغة العربية، :ثالثًا
ٍة وتسرع، فال بد من ومذاهب العرب يف كالمها، وأال يصدر احلكم بناء على عجلَ

التثبت؛ كي ال يقع املصحح اللغوي فيما وقع فيه أحد كبار علماء اللغة، وذلك 
  :اتي ابن قيس الرقَ قولَأبا عمرو بن العالء من أهل املدينة عندما أنشد رجلٌ

  د قَإنّ احلوادثَ باملديـنِة
 

  ن مروِتيهعرقَي وِننعجوأَ    
إن هذه اهلاء مل ! خوعر الرما لنا وهلذا الش: ئالً أبو عمرو قافانتهره  

ما أجهلك ! قاتلك اهللا:  املديين لهفقال. هتخرتوجد يف شيء من الكالم إال أَ
 كلَه. ه ياِلي منى عنغْا أَم " : يف كتابه-  عز وجل- قال اهللا! بكالم العرب

عناِنطَلْي سي وقال" ه " :لَاي يي لَِنتِكم أُوت اِبتي ه .لَوأَم دا ِحِر ماِبسي ه "
فانكسر أبو عمر انكسار١(.اا شديد(  

                                 
 =، ٢٩، ٢٨: ، واآليتان األوليان من سورة احلاقة٣/٢٩٣اخلصائص، البن جين : ينظر) ١(



٩٨                                                                            المحور الثاني

  اإلعالم: ثالثًا
يعد اإلعالم بوسائله املختلفة من أهم األدوات اليت ميكنها نشر األلفاظ 
 الصحيحة، والعبارات السليمة، إذ إنّ له تأثريا كبريا يف نفوس الناس،

وتوجيههم إىل الناحية اليت يريد، ومن ثَم فإنّ وسائل اإلعالم ميكنها أن 
  :تؤدي الدور املنوط ا يف تلك القضية، وذلك من عدة نواح، منها

عندما يلتزم كتاب الصحف واالت صحيح األلفاظ واألساليب   -١
  املذيعون واملذيعات يف اإلذاعة- أيضا -وفصيحهما، وعندما يلتزم ذا 

والتليفزيون، خاصة عندما يتحدثون الفصحى، فإن ذلك يكون دعوة عملية 
لاللتزام بالفصيح والصحيح من األلفاظ واألساليب، ومن ثَم تكمن العناية ذه 

 بناء –الطائفة من الناطقني بلغة الضاد، إذ تعد قدوة يف اال اللغوي، فيجب 
ن أول خطوة خيطوا حنو هذا  إعدادها إعدادا سليما، يبدأ م–على ذلك 

اال، أال وهي مرحلة الدراسة اجلامعية، فيجب العناية فيها باللغة العربية نطقًا 
وكتابة وأداًء، ثُم ضرورة توفر شرط أساسي، يتمثل يف القدرة على النطق 
الصحيح، ليكون أساسا من أسس اختيار املذيعني وقارئي النشرات اإلخبارية، 

 لرفع مستواهم - من حني آلخر - ة تثقيفهم لغويا بعقد دورات علميةثُم متابع
اللغوي، وتعريفهم باجلديد من املصطلحات، واألخطاء اللغوية اليت جدت على 
الساحة اللغوية كي يتجنبوها، على أن يكون اجتيازهم هذه الدورات شرطًا 

  ــــــــــــــ
، وبيت عبيد اهللا بن قيس الرقيات يف ٢٦، ٢٥: تان األخريتان من السورة نفسهاواآلي  =

، من قصيدة يرثي فيها ناسا من أهل بيته قتلوا يف وقعة احلرة باملدينة، ويريد ٩٨ديوانه ص
من ، أن احلوادث اليت ألَمت به أصابته بشر، وهذا مأخوذ ن مروتِيهعرقَي ونِنعجوأَ: بقوله

 .لَأَقْرعن مروته، إذا أصابه بشر: مثٍَل تضربه العرب، تقول



٩٩ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

نوية، شحذًا الستمرارهم يف عملهم، أو حصوهلم على مكافآت مادية أو مع
للهمم، وحتفيزا للرقي باللغة، وأرى أن يشترك يف هذه الدورات الصحفيون 

 .وحمررو النشرات اإلخبارية، والربامج اإلذاعية والتليفزيونية
مسامهة الربامج اإلذاعية والتليفزيونية يف عرض برنامج عن التصويب  -٢

فة اللغوية اللغوي، يهتم باجلانب التطبيقي هلذه القضية، ونشر الثقا
 .الصحيحة، حىت يتسىن جلمهور املتلقني معرفة الصواب ومتييزه من اخلطأ

الكف عن ازدراء اللغة العربية يف وسائل اإلعالم املختلفة، حيث إن هلذا  -٣
االزدراء أثرا سيئًا يف نفوس الناس، ويعمل على تنفريهم من لغتهم، وتوسيع 

 مقبول، ولعل هذا االزدراء  غري– دون شك –الفجوة بينهم وبينها، وهذا 
يدخل يف دائرة خيانة الوطن واألمة، ملا له من آثار وخيمة، فاللغة تعرب عن 

 .اهلوية واالنتماء، وال نعلم أمة ازدرت لغتها كما يفعل بعض العرب
  التعليم: رابعا

التعليم من أهم مقومات ضة األمم، وله أثر كبري يف تربية أبناء 
شكيل عقوهلم؛ ألنه يهدف إىل نشر املعرفة والقيم بني الشعوب املختلفة وت

األفراد، وإكسام املهارات املختلفة اليت تنفعهم يف حيام؛ لذا كانت 
العناية به مستمرة ال تنقطع، وميكن للتعليم أن يسهم يف قضية التصويب 

  :اللغوي من عدة جوانب، منها
ينفع به نفسه وأمته، وليس  املنهج وسيلة لتعليم الفرد ما كانإذا : املنهج -٤

لتأدية االختبارات فقط، فحبذا لو مت إدخال مقرر يعىن بالتصحيح اللغوي، 
من الناحية التطبيقية أكثر من عنايته بالناحية النظرية، وميكن أن يتم ذلك يف 
املرحلة اجلامعية، وأن يكون مقررا على طالب كليات اللغة العربية وأقسامها 
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تلفة، وكذلك طالب كليات اإلعالم، حىت يتسىن للطالب يف اجلامعات املخ
معرفة الصواب من اخلطأ، وال يكتفى بدراسة القواعد النحوية والصرفية، 
فمع أمهيتها يظل كثري من الطالب بعيدين عن معرفة ملاذا هذا صواب وملاذا 

 .هذا خطأ؛ ألم مل يتعودوا على هذا النوع من الدراسة التطبيقية
األستاذ قدوة أمام طالبه، فال ينطق أمامهم بامللحون من  يكونأن  -٥

 .الكلمات، بل يتخري الفصيح والصحيح كي يعتاد طالبه النطق ما
أن يتم اختيار الطالب املتقدمني لدراسة اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية  -٦

 يترك اال مفتوحا أمام كل من سدت يف وجهه فالبعناية وتدقيق، 
بواب األخرى، فيأيت الطالب مرغما على شيء ال حيبه وال يهواه، فيصبح األ
  . معوالً من معاول هدم اللغة، ووسيلة من وسائل التنفري منها– بذلك –

  )اإلنترنت(شبكة املعلومات العاملية : خامسا
 املواقع املعنية باللغة العربية وآداا على – بفضل اهللا تعاىل –كثرت 

وهذا شيء حممود، ويعمل على االرتقاء ) اإلنترنت(مات العاملية شبكة املعلو
 أدعو إىل – تتميما للفائدة –باللغة العربية وآداا على وجه العموم، لذا 

االهتمام بالتصويب اللغوي على هذه الشبكة، من خالل إنشاء صفحات 
 الفيس بوك: خاصة بالتصويب اللغوي على مواقع التواصل االجتماعي، مثل

وغريه، أو موضوعات خاصة به يف بعض املنتديات املعنية باللغة العربية، وأقترح 
 على األخطاء اليت يقع فيها أعضاء - يف بداية األمر –أن يقتصر التصويب 

  .أثناء مشاركام، وأن يتوىل التصويب أصحاب الدراية واخلربةيف املنتدى 
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  المصحح اللغويآداب 
  :يح اللغوي أن يتحلى بعدة آداب، منهاعلى من يتعرض للتصح

 واللجوء إليه أن يلهمه الصواب يف الرأي، – عز وجل –االستعانة باهللا   -١
 .والسداد يف العمل

عدم التعايل على العرب القدماء، فَهم أصحاب السليقة اللغوية، لذا أرى  -٢
ي  عن أحد اللغويني الذين تصدوا للتصحيح اللغو-أنه من اخلطأ أن يصدر 

وحنن اليوم ال نرضى أنْ نبقى يف املكان اللغوي الذي وضعنا : ( هذا القول-
فيه أئمة اللغة من أجدادنا باألمس، ألن قوانني الطبيعة واالجتماع تفرض 
علينا أن نكون أمة تسري إىل األمام، وأن تكون عقولنا أكثر نضجا من عقول 

يب التعليم احلديثة املمتازة، أسالفنا، وأكثر استيعابا للمعرفة، بفضل أسال
وسرعة الطباعة، وكثرة املراجع اللغوية، ذوات التبويب احلسن والفهارس 
الدقيقة الشاملة، حبيث يستطيع املرء أن ينجز اآلن، يف ساعة واحدة، ما كان 

 يف –حيتاج أجدادنا إىل يوم كامل إلجنازه، وهذا جيعل آفاق علماء اليوم 
 )١().دا من آفاق علماء األمس أوسع ج–اللغة وسواها 

البحث الدقيق والتنقيب اجليد يف آثار السابقني، لئال نرمي أحدا خبطأ  -٣
 .دون بينة، أو حنكم بالصواب دون دليل

 على –معرفة اخلالف بني النحاة، واللهجات العربية املختلفة، أو  -٤
 وذاك،  القدرة على استخراج ذلك من املؤلفات اللغوية املختصة ذا-األقل

 .فهذا مما يفيد يف الوصول إىل احلكم الصحيح

                                 
 .من املقدمة) ط ، ي(، معجم األغالط اللغوية ص ٧معجم األخطاء الشائعة ص) ١(
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االنطالق يف التصويب اللغوي من أسس يوضحها املصحح اللغوي يف  -٥
بداية مؤلَّفه، مع بيان علة اختياره لكل أساس منها، وعلة عدم اعتماده على 
األسس اليت اعتمدها اآلخرون ومل يعتمدها هو يف مؤلَّفه، فهذا من شأنه 

ام مهما طال املؤلَّف، فال جنده حيكم بالصواب يف موطن توحيد األحك
 .وباخلطأ يف موطن آخر، مع تشابه القضية يف كليهما
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  املصادر واملراجع
 األوىل – ط –حممد إبراهيم البنا . أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي، د -

 . جدة– الناشر دار البيان العريب –م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥
راءات األربعة عشر، للشيخ أمحد بن حممد البنا، إحتاف فضالء البشر بالق -

 –م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ األوىل – ط –شعبان حممد إمساعيل . حتقيق د
 .القاهرة– بريوت، مكتبة الكليات األزهرية –عامل الكتب 

 – ط –حممد حسن جبل . االحتجاج بالشعر يف اللغة الواقع وداللته، د -
  . القاهرة–دار الفكر العريب 

 – ط – حتقيق جمدي فتحي السيد ،يني، أليب طاهر املقرئأخبار النحو -
 . طنطا–دار الصحابة للتراث : هـ الناشر١٤١٠األوىل 

مد ـد الزيين، حمـ، حتقيق طه حمم للسريايف البصريني،أخبار النحويني -
 مصطفى –م ١٩٥٥هـ ١٣٧٤ األوىل – ط –عبد املنعم خفاجى 

  . مصر–البايب احلليب 
 – مؤسسة الرسالة –ط-حممد الدايل / ، حتقيقبةأدب الكاتب، البن قتي -

  .بريوت
إرشاد القاصد إىل أسىن املقاصد يف أنواع العلوم، البن األكفاين، حتقيق  -

 . القاهرة– دار الفكر العريب - ط-عبد املنعم حممد عمر  
أمحد بن سعيد قشاش . د/ إسفار الفصيح، أليب سهل اهلروي، دراسة وحتقيق -

  . مطابع اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة-هـ١٤٢٠ األوىل –ط–
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 حتقيق أمحد حممد شاكر، عبد السالم ،إصالح املنطق، البن السكيت -
 . مصر– دار املعارف – الرابعة – ط –هارون 

متام . األصول دراسة إبستيمولوجية ألصول الفكر اللغوي عند العرب، د -
 . عامل الكتب بالقاهرة–م ٢٠٠٠ هـ ١٤٢٠ ط  –حسان 

 – ط – حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،ألضداد، البن األنباريا -
 . بريوت– املكتبة العصرية –م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧

حممود سليمان . د/ االقتراح يف علم أصول النحو، للسيوطي، حتقيق -
 . دار املعرفة اجلامعية–م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٦ - ط -ياقوت 

ري، حتقيق حممد أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، البن هشام األنصا -
 . بريوت– منشورات املكتبة العصرية –حميي الدين عبد احلميد 

 – ط – مازن املبارك. ، حتقيق داإليضاح يف علل النحو، للزجاجي -
  . بريوت– دار النفائس –م ١٩٧٩هـ ١٣٩٩الثالثة 

أمحد . البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثري والتأثر، د -
 . القاهرة– الناشر عامل الكتب –م ١٩٨٨سادسة  ال– ط –خمتار عمر 

البحر احمليط، أليب حيان، حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود وآخرين  -
 .بريوت لبنان– دار الكتب العلمية –م١٩٩٣هـ ١٤١٣ األوىل –ط–

 السابعة – ط –، للجاحظ، حتقيق عبد السالم هارون البيان والتبيني -
 . القاهرة–خلاجني  الناشر مكتبة ا–م ١٩٩هـ ١٤١٨
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 – ط – عبد الستار أمحد فراج، وآخرين حتقيق ،تاج العروس، للزبيدي -
  . الكويت-م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢

 – ط –بشار عواد معروف . د/  حتقيق،تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي -
  . بريوت– دار الغرب اإلسالمي –م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢األوىل 

يق مصطفى ـصقلي، حتقتثقيف اللسان وتلقيح اجلنان، البن مكي ال -
 دار الكتب –م ١٩٩٠هـ ١٤١٠ األوىل – ط –عبد القادر عطا 

  . لبنان– بريوت –العلمية 
التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، أليب حيان األندلسي، حتقيق  -

 . دمشق– دار القلم – ط –حسن هنداوي /الدكتور
  الثانية – ط –عبد العزيز مطر . د/ تقومي اللسان، البن اجلوزي، حتقيق -

  . مصر– دار املعارف -
 –م ١٩٩٠ – الثانية – ط –حمسن مهدي / احلروف، للفارايب، حتقيق -

  . بريوت–دار املشرق 
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي، حتقيق  -

م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ الرابعة – ط –وشرح عبد السالم حممد هارون 
 .بالقاهرة - الناشر مكتبة اخلاجني–

 دار الكتب – ط –اخلصائص، البن جين، حتقيق حممد علي النجار  -
 .املصرية
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  - ط –دراسات يف اللغة العربية وتارخيها، للشيخ حممد اخلضر حسني  -
 دمشق، – الناشر املكتب اإلسالمي –م ١٩٦٠هـ ١٣٨٠الثانية 

 . دمشق–مكتبة دار الفتح 
 جممع اللغة – ط –تار عمر أمحد خم. د/ ديوان األدب، للفارايب، حتقيق -

 . بالقاهرة–العربية 
 –حممد يوسف جنم . ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات، حتقيق وشرح د -

 . بريوت– دار صادر –ط 
 –درة الغواص يف أوهام اخلواص، أليب حممد القاسم بن علي احلريري  -

 .أعادت طبعه باألوفست مكتبة املثىن ببغداد
اب يف جدل اإلعراب، وملع األدلة يف أصول اإلغر: رسالتان يف اللغة -

هـ ١٣٧٧ – ط -النحو، البن األنباري، حتقيق سعيد األفغاين 
  . مطبعة اجلامعة السورية–م ١٩٥٧

 الثالثة – ط –شوقي ضيف . السبعة يف القراءات، البن جماهد، حتقيق د -
 . مصر– دار املعارف -

 – ط –ديثي خدجية احل. الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه، د -
 . مطبوعات جامعة الكويت–م ١٩٧٤هـ ١١٣٩٤

شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح، البن مالك، حتقيق  -
 . مكتبة ابن تيمية-هـ ١٤١٣ الثانية – ط –طه حمسن . د
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 اهليئة -م ١٩٩٧ مكتبة األسرة - ط -، أمحد أمني ضحى اإلسالم -
  .املصرية العامة للكتاب

األب لويس شيخو /  نشره، لصاعد بن أمحد األندلسيطبقات األمم، -
 . بريوت– املطبعة الكاثوليكية –م ١٩١٢ – ط –اليسوعي 

حممد أبو الفضل /  حتقيق،طبقات النحويني واللغويني، أليب بكر الزبيدي -
 . مصر– دار املعارف - الثانية – ط –إبراهيم 

 الثالثة –ط  –توفيق حممد شاهني .عوامل تنمية اللغة العربية، د -
 . القاهرة– مكتبة وهبة –م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢

 دار الكتب –م ١٩٩٦ – الثانية- ط –عيون األخبار، البن قتيبة  -
 .املصرية

 الثانية –ط–غريب احلديث، للخطايب، حتقيق عبد الكرمي إبراهيم العزباوي  -
  . مكة املكرمة– جامعة أم القرى –م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢

شري، حتقيق علي حممد البجاوي، حممد الفائق يف غريب احلديث، للزخم -
 –بريوت– دار الفكر -١٩٩٣هـ ١٤١٤ –ط–أبو الفضل إبراهيم 

 .لبنان
 األوىل – ط –نعمة رحيم العزاوي /فصول يف اللغة والنقد، د -

 . بغداد– املكتبة العصرية –م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥
 دار – ط -عاطف مدكور . د/ الفصيح، أليب العباس ثعلب، حتقيق -

  . مصر–املعارف 
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 دار النهضة – ط –عبده الراجحي .  دفقه اللغة يف الكتب العربية -
 . بريوت–العربية 

 . مطبعة االستقامة بالقاهرة– ط –الفهرست، البن الندمي  -
 مديرية –م ١٩٩٤هـ ١٤١٤ – ط –يف أصول النحو، سعيد األفغاين  -

 . جامعة دمشق–الكتب واملطبوعات اجلامعية 
 الناشر عامل –م ١٩٧٤ – ط –مد عيد حم. يف اللغة ودراستها، د -

 . القاهرة–الكتب 
فيض نشر االنشراح من روض طي االقتراح، البن الطيب الفاسي،  -

 –م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الثانية – ط –حممود يوسف فجال . د/ حتقيق
 اإلمارات العربية –دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث 

  .املتحدة
 األوىل – ط –حممود أمحد الصغري . هها النحوي، دالقراءات الشاذة وتوجي -

 .  سورية– دمشق – دار الفكر –م ١٩٩٩هـ ١٤١٩
 –عبد الصبور شاهني . القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث، د -

 .الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة
 األوىل – ط –حممد حسن عبد العزيز . القياس يف اللغة العربية، د -

 . القاهرة– دار الفكر العريب –م ١٩٩٥هـ ١٤١٥
 –علي دحروج . د/ كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، للتهانوي، حتقيق -

  . بريوت– مكتبة لبنان ناشرون –م ١٩٩٦ األوىل –ط 
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 –الكشاف، للزخمشري، حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود وآخرين  -
 .اض الري– الناشر مكتبة العبيكان –م ١٩٩٨هـ ١٤١٨ األوىل –ط 

 دار إحياء –كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة،  -
 . لبنان– بريوت –التراث العريب 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها، أليب حممد بن أيب طالب  -
هـ ١٤١٨ اخلامسة – ط –حميي الدين رمضان . القيسي، حتقيق د

 . بريوت– مؤسسة الرسالة –م ١٩٩٧
 –رمضان عبد التواب / بكر الزبيدي، حتقيق الدكتورحلن العوام، أليب  -

  . القاهرة– املطبعة الكمالية –م ١٩٦٤ األوىل –ط 
 . مصر– دار املعارف – ط –لسان العرب، البن منظور  -
  . مصر– مطبعة مطر – األوىل – ط –لغة اجلرائد، إلبراهيم اليازجي  -
 دار – ط –حي عبده الراج. اللهجات العربية يف القراءات القرآنية، د -

 . باإلسكندرية–املعرفة اجلامعية 
 – ط -رمضان عبد التواب / ما تلحن فيه العامة، للكسائي، حتقيق د -

 دار – الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة –م ١٩٨٢هـ ١٤٠٣ –األوىل 
  .الرفاعي بالرياض

 – مكتبة املتنيب –خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، البن خالويه  -
 .ةالقاهر
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حممد أبو الفضل إبراهيم /  حتقيق،مراتب النحويني، أليب الطيب اللغوي -
 . القاهرة– مكتبة ضة مصر -  ط –

 حتقيق حممد أمحد جاد املوىل ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي -
 . القاهرة– مكتبة دار التراث – الثالثة – ط –وآخرين 

أمحد حممد / ن العاشر اهلجري دمصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حىت القر -
  . دمشق- منشورات وزارة الثقافة -م ١٩٩٦ - ط -قدور 

 –م ١٩٨٥ الثانية – ط –معجم األخطاء الشائعة، حممد العدناين  -
 . بريوت–مكتبة لبنان 

م ١٩٨٩ الثانية – ط –معجم األغالط اللغوية املعاصرة، حممد العدناين -
 . بريوت– مكتبة لبنان –

أمحد خمتار عمر، / اللغوي، دليل املثقف العريب دمعجم الصواب  -
 عامل الكتب –م ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩ األوىل – ط –مبساعدة فريق عمل 

 . القاهرة–
 دار الكتب – م ١٩٧٠ - ط –املعجم الكبري، جممع اللغة العربية  -

 . القاهرة–املصرية 
م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ الرابعة – ط –املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية  -

 .تبة الشروق الدولية مك–



١١١ ب اللغوي وأثره في مقاومة لحن العامة التصوي

عياد بن . املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية، للشاطيب، حتقيق د -
 – جامعة أم القرى –م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨ األوىل – ط –عيد الثبييت 
 .مكة املكرمة

النشر يف القراءات العشر، البن اجلزري، بإشراف الشيخ علي حممد  -
 . لبنان- بريوت – دار الكتب العلمية – ط –الضباع 

النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، حتقيق حممود حممد  -
 –م ١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣ األوىل – ط –الطناحي، طاهر أمحد الزاوي 

  .الناشر املكتبة اإلسالمية
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  فهرس احملتويات

  ٣٩......................):ه وأسبابهنشأت(التصويب اللغوي نبذة تارخيية 

  ٤٤....................................................:مظاهر اللحن

 ٤٧................................:التأليف يف ميدان التصحيح اللغوي  

  ٥٥...........................................:عايري التصويب اللغويم

  ٥٩............: األولموقف املصنفني يف التصويب اللغوي من هذا املعيار

  ٧٠............:اين الثموقف املصنفني يف التصويب اللغوي من هذا املعيار

  ٨٠.......................:شروط اللغويني يف ناقل اللغة وراوي األشعار

  ٩٦...................:عوامل تفعيل التصويب اللغوي يف العصر احلديث

ح اللغويح١٠١............................................آداب املُص  

  ١٠٣.....................................................املصادر واملراجع

  ١١٢.....................................................فهرس احملتويات



  واعد يف التصحيح اللغويق
  دراسة يف معجم أمحد خمتار عمر

    إعداد   

  خمتار أمحد درقاوي. د
  





١١٥ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

  :نص املداخلة
 كبرية لكبح جلام ل علماء اللغة يف القرون الثالثة األوىل جهوداًذب

فألّفوا العديد من  ،اتلة خلصائص اللغة، املشوهة هلاالفوضى اللغوية، الق
للكسائي " حلن العامة"ككتاب  ه العامة،الكتب حول ما تلحن في

البن " إصالح املنطق"، و)هـ٢٠٧(للفراء " حلن العامة"و) هـ١٨٨ت(
وغريها، ) هـ٢٧٦(البن قتيبة " أدب الكاتب"، و)هـ٢٤٤ت(السكِّيت 

وال يعدون يف صنيعهم أن يوِردوا ألفاظا من الفصيح حرفتها العامة مثّ 
 هذا دليل على أنّ العامية مل تكن طغت ويف ،صلها على صحتهيذكرون أ

  .بعد على الكالم، وإلّا ملا أمكن حصر ما يلحن فيه أهلها
مثّ بعد القرن الثالث نلحظ توجها حنو حلن اخلاصة، كالكتاب الذي وضعه 

درة الغواص "، وكتاب "حلن اخلاصة" ومساه )هـ٣٩٥ت(أبو هالل العسكري 
، ويف هذا إشارة إىل أنّ اللحن )هـ٥١٦ت(للحريري " يف أوهام اخلواص

أصاب خواص الناس من العلماء واألدباء، أما العامة فكانت مناطقهم كما قال 
  .)١("لغةً يف اللحن ال حلنا يف اللغة:"مصطفى صادق الرافعي

استمرت املؤلَّفات يف ذلك الشأن إىل عصرنا احلديث ،فعمل أمحد و
،وحممد " الفصيح على ألسنة الكتابحول الغلط و"أبو اخلضر كتابا أمساه 

ووضع أمحد  ،"األغالط اللغوية املعاصرةمعجم "العدناين ألّف كتابا أمساه 

                                 
، ٢٠٠١، ٦تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العريب ،طمصطفى صادق الرافعي ، )١(

 .١/٢٥٦بريوت،
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أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب "األول بعنوان  ،خمتار عمر كتابني
 ،)"دليل املثقف العريب(اب اللغوي معجم الصو"والثاين أمساه ، "إلذاعينيوا

  .تأليفه مجع من أهل اللغةوشاركه يف 
حيث  ،فا بينا يف طرق ومناهج التصويبوقد عرف هذا العصر اختال  

  : )١(انقسم أهل املعرفة إىل قسمني
 قوم عرفوا بشدم يف احملافظة على اللغة، وغلوا يف :القسم األول-

 ذلك غلوا كبريا، ومل يصدروا يف ذلك عن فقه صريح للعربية، وال فهم واع
نصوص املعاجم ال عند نظام اللغة فوقفوا عند ،وهاا وقواعد حنحليا، 

  .ومنعوا مباحا ، فحرموا حالال،ووراء الشواهد دون القواعد
 قوم ميزوا فيما جد من ألفاظ اللغة بني ما كان ناشئا :القسم الثاين-

 مل حتمل به ، طبيعة اللغة متولّدا من قواعدها، وما كان دخيال عليهاعن
  .غية وتولّد عن هجنة أو عجمةبل جاء لُ ،ربيةأرحام ع
ـل وقد التزم أصحاب هذا النهج التوسع يف تصحيح وتصويب ك  

ملادة احلية، أو املعاجم سواء بالرجوع إىل ا ،ما ميكن خترجيه بوجه من الوجوه
       أو أقرها جممع ن األقيسة اليت قبلها القدماء، أو باستخدام مجلة م ،املسحية

عصر، فنجدهم وفتحوا باب االستشهاد ليشمل أعالم ال ،جتهاد خاصأو با
وأيب  ، وتوفيق احلكيم، وحممود تيمور، والعقاد،يعولون على طه حسني

كما جند أمساء  ،يل نعيمة، والطيب الصاحل، وغريهموميخائ ،القاسم الشايب
                                 

، بريوت، ٢٠٠٥للغة وخصائص العربية، دار الفكر، طينظر حممد املبارك، فقه ا) ١(
 .٣٢٤ص
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وابن خلدون، وإخوان  ،ستشهاد مثل ابن طفيللكتاب عاشوا بعد عصر اال
  )١(...وابن جني ،وابن رشد ،فاالص

بني  ،)٢(دم امليزـ مرده يف احلقيقة ع-بني املنهجني-ومنشأ اخلالف   
فاخلطأ تبديل خيالف " ، وما هو توليد وجتديد وتطور،ما هو خطأ واحنراف

يف  ،وخيلّ بنظامهاخصائص اللغة وسنن منوها وناموس حياا وقواعد فطرا 
نساق مع يل وإحداث جيري وفقا لسننها ويوالتطور تبدحني التجديد 

  .)٣("ويوافق روحها وخصائصها ،وينقاد لقواعدها ،فطرا
 -هو اآلخر-واتر بني وجوه الظاهرة الواحدة ويعد التفاوت يف الت  

فكان منهج  ،قد عرف هذا التفاوت عند القدامىو ،مصدرا رئيسا للخالف
لظواهر هو األحكام وضبط االلغويني منذ أيب عمرو بن العالء يف توليد 

  :)٤(أما القليل فينظر إليه من زاويتني ،اعتبار األكثر
وهذا منهج  ،)الكثري(ؤول كي ينتظم مع األصل إما أن ي:  األوىل-
  .البصريني

                                 
معجم الصواب اللغوي دليل املثقف  ،خمتار عمر مبساعدة فريق عمل ينظر أمحد)١(

  . ،القاهرة،ص ج٢٠٠٨ ،١عامل الكتب، ط العريب،
وتارة للقوة  ،لفصلهو الفصل بني املتشاات والتمييز يقال تارة ل: امليز والتمييز )٢(

الراغب األصبهاين، املفردات يف غريب .  الدماغ وا تستنبط املعايناليت يف
  .٧٣٦حممد أمحد خلف اهللا، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، ص: القرآن، حتـ

  .٣٢٥ حممد املبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، ص)٣(
 يف ينظراد املوسى،اللغة العربية وأبناؤها أحباث يف قضية اخلطأ وضعف الطلبة)٤(

  .٦٩عمان ص ،١،٢٠٠٨اللغة العربية، دار املسرية، ط
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  .وهذا منهج الكوفيني  وإما أن يعد أصال قائما بذاته يقاس عليه،:الثانية -
ضارة أبو حامت الِسجستاين يف معرض واملنهجان أشار إليهما يف مرياث احل

كان األصمعي يقول " :حديثه عن طريقة األصمعي وأيب زيد يف التصحيح، يقول
أفصح اللغات ويلغي ما سواها، وأبو زيد جيعل الشاذّ والفصيح واحدا فيجيز كلّ 

: حزنِني األمر حيزنين، وال يقول: شيء قيل، ومثال ذلك أنّ األصمعي يقول
) ال يحزم الفزع األكرب: (ألنّ القراء قرأوا ؛ومها جائزان: و حامتقال أبأحزنين، 

  .)١("مجيعا ،بفتح الياء وضمها) ال يحزم(و
 -مبنهجه املتشدد–وقد أخذ ابن السيد البطَلْيوسي على األصمعي أنه   

أنكر أشياء كثرية  كلّها صحيح فال وجه إلدخاهلا يف حلن العامة من "قد 
 يف كتابه )هـ٢٩١ت (وارتضى ثعلب. )٢(" إنكار األصمعي هلاأجل

هذا كتاب اختيار فصيح "الفصيح اختيار األفصح، ودلّت عبارته على ذلك 
ما فيه لغة واحدة والناس : فمنه ،م مما جيري يف كالم الناس وكتبهمالكال

 ما فيه لغتان وثالث وأكثر من: ومنه ،ى خالفها ،فأَخبرنا بصواب ذلكعل
  .)٣("فاخترنا أفصحهن ،ذلك

كاحلريري يف الدرة  وسار على هذا النهج مجع ممن ألّفوا يف اللحن،  
وظهر  ،)تقومي اللسان(،واجلواليقي يف التكملة، وابن اجلوزي يف التقومي 

يف –للعيان اعتمادهم الفصيح من اللغات دون غريه، فإن ورد شيء مما منع 
                                 

   .١/٢٣٣يف علوم اللغة، دار إحياء الكتب العربية، املزهر ،السيوطي )١(
  .١١يف شرح أدب الكاتب، دار اجليل، بريوت، ص ابن السيد البطليوسي، االقتضاب )٢(
 .٤٥زائر، صدار الشهاب، اجل ،حي التميميصب: حتـ، أبو العباس ثعلب، الفصيح )٣(
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: اءته، وقد أخرب اجلواليقي عن الفراء أنه قالبعض النوادر فمطّرح لقلّته ورد
واعلم أنّ كثريا مما يتك عن الكالم به من شاذ اللغات ومستكره الكالم، "

  .)١(..."رأيت رجالن: لو توسعت بإجازته لرخصت لك أن تقول
 ومن هؤالء ابن مكّي ،اه الثاين أهل التوسعة والتيسريويقف يف االجت  
ما تنكره اخلاصة "بابا يف " تثقيف وتلقيح اجلنان"فرد يف كتابه فإنه أ ،الصقلي

 أنكره ، معوج-أي العامة- ذلك قوهلم من ،)٢("على العامة وليس مبنكر
  ومعوج أجازه، وقيل ِمعوج بكسر امليم،معوج:  يقال، وهو جائز،األصمعي

  :بن ضراروأنشدوا قول الشماخ  ،أكثر العلماء
  كخوط اخليزران املُعـوج        ................             

  :وقال اآلخر          
جرسم         ولـي فرس للجهِل مويل فرس للِحلم باِحللم ملج  
  فمـن رام تقوميي فإين مقَوم          ومن رام تعوجيي فإني معوج

ته منهجه يف وقد بين ابن مكّي بلسان املقال يف موضع من مقدم
مما ال  ، أهل بالدنا ما مسعته من أفواههمفجمعت من غلط" :فقال ،الكتاب

ونبهت  ،وهم ال يعرفون سواه ، أو مما غريه أفصح منه،جيوز يف لسان العرب
ألنّ إنكار اجلائز  ؛وإن كان غريه أفصح منه على جواز ما أنكر قوم جوازه،
                                 

، القاهرة، ١٩٦٧، ١عن رمضان عبد التواب ،حلن العامة والتطور اللغوي، ط )١(
عبد العزيز مطر ،دار املعرفة، : وينظر ابن اجلوزي، تقومي اللسان، حتـ.٢٢ص
 .٧٦-٧٥، القاهرة ،١٩٦٦ط

 .١٩١املصدر نفسه ،ص )٢(



١٢٠ المحور الثاني

ي الدين بن احلنبلي يف كتابه ومن الذين سلكوا هذا الطريق رض. )١("غلط
رفع اإلصر "ويوسف املغريب يف كتابه  ،"ر العوام فيما أصاب فيه العوامحب"

، وابن أيب السرور يف خمتصر رفع اإلصر الذي مساه "عن كالم أهل مصر
ويظهر جليا . )٢("القول املقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب"

صيح يف كالم العامة ليعد خطوة هامة حنو من العناوين أنّ البحث عن الف
  .التيسري والتسهيل

واللغويون احملدثون هم كذلك مل خيرجوا يف اإلطار العام عن املألوف 
 -كما أشرنا آنفا–وطريقة أسالفهم يف التخطئة والتصويب فتجد منهم 

املتشدد واملتساهل، وقد استشعر بعض أهل هذه الصناعة أن احلكم 
خطئة ليس حامسا وال ائيا، فتراه يفصح يف بداية بالتصويب والت

وسبيلي يف هذه البحوث أن أدرس ما فيه ريبة من األساليب أو :"مؤلَّفه
املفردات يف ضوء العربية، وقد أخرج بنفي الريبة عنه، وقد أخرج بإلصاقها 

  )٣("به وتثبيتها فيه، على حسب ما يبلّغنيه اجتهادي
  ل يف املنجز العريب احلديث فيما له صلة ولعل ما يشكّل نقطة حتو

استنجاد عدد من اللغويني باللسانيات -بدراسة ظاهرة تصحيح اخلطأ
 Applied Linguistics ويدعى أيضا علم اللغة التطبيقي –التطبيقية 

                                 
 .١٨ص ،املصدر نفسه) ١(
 .٧٣ص اؤها،اد املوسى، اللغة العربية وأبن )٢(
 مطابع ، األزهر للنشر والترمجة والتأليفحممد علي النجار، لغويات، نشر مجاعة )٣(

 .٤ص ،دار الكتاب العريب، مصر
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قيق الكفاية التخاطبية باعتباره حقال خصبا يعىن بامللكة ويهدف إىل حت
فعلي للمتكلّم يف املواقف التخاطبية من خالل اإلقحام ال ،للمتكلمني

 ،"تعلّم اللغة باحلاسوب"و ،"التخطيط اللغوي" حتقيق ذلك علىويعتمد يف.
وحنو " الذكاء االصطناعي"و" ة اآلليةالترمج"و" عالقة اللغة بالتربية"و

 فهو علم قادر على تقدمي الرؤى واحللول للمشكالت ذات صلة. )١(ذلك
  .ات متباينة باللغة وذلك يف ظروف وسياق

أنّ علماء اللغة   Michael McCarthyويرى ميشيل ماكارثي
 التوصل بوعي إىل حلول لتلك بقيني هم العلماء الذين استطاعواالتط

ومن ضمنها ارتكاب أبناء اللغة األم  ،املشكالت اليت هلا عالقة باللغة
األخطاء اللغوية نفسها ،وسبب الفشل يف تنمية املهارات اللغوية 

ويظهر ذلك طبعا بوضوح مـن خالل نتائج االجتاهات اليت . )٢(تعلمنيللم
 عرفها حقل اللسانيات التطبيقية، بدًءا من االجتاه التقابلي مرورا باجتاه حتليل

  .األخطاء إىل االجتاه التكاملي
أما األول فيعد أول اجتاه يهتم فعليا مبعاجلة األخطاء اللغوية اليت حتدث 

،كإسقاط املتعلِّم قواعد اللغة األم على اللغة الثانية تومها نيةللغة الثاأثناء تعلّم ا
لغات ضمن األسرة اللغوية أن هناك اشتراكا حنويا أو دالليا كائن بني ال

                                 
، ١ينظر حممد حممد يونس علي، مدخل إىل اللسانيات، دار الكتاب اجلديد، ط )١(

 .١٥، لبنان ،ص٢٠٠٤
يق عبد اجلواد توف: ي، ترقضايا يف علم اللغة التطبيق ،ينظر ميشيل ماكارثي) ٢(

 .١٩القاهرة ص ،٢٠٠٥ط ،حممود، الس األعلى للثقافة
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انطالقا من هذا ارتكز  ،لبعض بني األسر اللغوية املختلفةوعند ا ،الواحدة
 ني؛ معرفيتالتحليل التقابلي على فرضية تستمد جذورها من نظريتني

ترى أنّ احلاجز األساسي الذي حيول دون اكتساب اللغة  ،السلوكية والبنوية
وأن دراسة كلتا  ،لغة األم يف أنظمة اللغة الثانيةالثانية هو تدخل أنظمة ال

 ، تصنيف للتقابالت اللغوية بينهمااللغتني دراسة بنوية علمية قد ينشأ عنها
ملشكالت اللغوية اليت قد تواجه متعلم أي فيتمكن اللغوي بذلك من التنبؤ با

  .)١(من اللغتني
 ،R.Whitmanوأهم إجراءات هذا املنهج أربعة كما ذكر ويتمان 

اضحا عن وهو يقوم على أن يعطي اللغوي وصفا وتصورا و ،أوهلا الوصف
مستعينا يف حتقيق ذلك بأدوات النحو الشكلي  ،اللغة اهلدف واللغة األم

غة أشكاال معينة يف إحدى وهو اختيار اللغوي أو معلّم اللوثانيها االختيار 
وذلك حىت يتسىن  ،نت جزئيات لغوية أم قواعد رئيسيةسواء أكا ؛اللغتني

مع تأكد استحالة حصول التقابل على  ،ارنتها بنظائرها يف اللغة األخرىمق
وهو وضع خمطط ألحد النظامني  ،وثالثها التقابل ذاته.  اللغتنيكل جزء يف

للغويني يتناسب مع النظام اآلخر قصد حتديد عالقة كل من النظامني ا
ورابعها وضع تصور للتنبؤ باألخطاء اللغوية أو الصعوبات بناء على . باآلخر

اإلجراءات السابقة وميكن التوصل إىل هذا التنبؤ بوضع تدرج هرمي 

                                 
عبده الراجحي وعلي أمحد : رينظر دوجالس براون، أسس تعلّم اللغة وتعليمها، ت )١(

 .١٨٣-١٨٢بريوت ص ،١٩٩٤ط دار النهضة العربية، ،شعبان
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  .)١(للصعوبات أو تطبيق النظرية النفسية واللغوية تطبيقا ذاتيا
لرغم من أن التحليل التقابلي قد حظي باهتمام كبري يف الوسط وبا

 Charlesاملعريف نتيجة اإلسهامات الفعالة اليت قدمها كل من شارل فريز 
Fries  وروبرت الدوRobert Ladoمثّ ردهوغ ، Wordhaugh  وجون أوللر

John W.Oller –ة انتقادات ،من أمهّها اعتبار االجتاه التقاه عرف عدبلي فإن
أي إن الدراسة  ،يد للخطأ يف تعلّم اللغة الثانيةاللغةَ األصلية املصدر الوح

املقارنة تتنبأ باألخطاء اليت قد يرتكبها متعلّم اللغة اهلدف عرب تدخل اللغة 
 باإلضافة إىل ارتباطه بعلم النفس السلوكي وعلم اللغة البنوي ،من )٢(األم

أن تعرج «ة التوليدية اليت استطاعت دون تفعيل لنتائج املدرسة التحويلي
بالبحث اللساين من منهج يتوخى معطيات علم النفس السلوكي إىل منهج 
عقلي مهّه إزاحة النقاب عن القدرة الكامنة وراء الفعل اللساين، والسعي من 

  .)٣(»أجل تعليله وتفسريه بدال من وصفه وصفا شكليا
ليل جتاه ثان يدعى اجتاه حتأدت هذه االنتقادات وغريها إىل ظهور ا

لغة أكّد أصحابه أن بعض األخطاء اللغوية فقط يرجع إىل تأثري ال ،األخطاء
مما أدى إىل تقليل األمهية املوكلة للغة األم وتأثريها  ،األم يف تعلّم اللغة الثانية

                                 
دار وائل  ، التطبيقيوية يف ضوء علم اللغةينظر حممد أبو الرب، األخطاء اللغ )١(

 .١٨٤-١٨٣ص األردن، ،٢٠٠٥سنة ،١للنشر، ط
  .١٤١ ،لندن ،ص٢٠٠٨ ،١شظايا لسانية، دار السياب، ط جميد املاشطة، )٢(
، ١٩٩٩مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط أمحد حساين، )٣(

   .١١٩اجلزائر، ص
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 ومن متّ جاء ،يقع فيه املتعلّم من أخطاء لغويةيف تعلّم اللغة الثانية وتفسري ما 
. التركيز على ما يتم تعلّمه من اللغة الثانية وأثر ذلك يف ما يتم تعلّمه الحقا

كما مير  ،نية البد أن مير مبراحل متتابعةوانبىن على ذلك أنّ متعلّم اللغة الثا
وأنّ كال من تلك املراحل ميكن  ،بذلك الطفل الذي يكتسب لغته األم
الهلا قواعد لغوية معينة من صنعه هو اعتبارها مرحلة مستقلة يتبع املتعلّم خ

نفسه اعتمادا على قدرته الفطرية وتفاعلها مع حميطه؛ لذلك إن ما نعده 
 ،لك املراحلأخطاء مقارنة باللغة الصحيحة ما هو إال مظاهر لكل من ت
  .)١(حبيث ال ميكن جتنبها، بل متّ التأكيد على أنه ميكن التنبؤ ا أيضا

 ينصب على اللغة الواحدة ذاا أو ما يسمى باللغةوهكذا بدأ االهتمام 
الوسيطة، سواء أكان الطفل يكتسبها لغة أصلية، أم كان املتعلم يتعلّمها لغة أجنبية، 

. ومتّ وسم تلك األخطاء مبيسمني؛ أخطاء يف داخل اللغة، وأخطاء تطورية
لغة يف التعميم فاألخطاء الداخلية تعكس اخلصائص العامة لتعلّم القاعدة، مثل املبا

واألخطاء التطورية تدل على . واجلهل بقيود القاعدة، والتطبيق الناقص للقـواعد
حماولة املتعلم بناء افتراضات حول اللغة من جتربته احملدودة ا يف قاعة الدرس أو 

  :)٢(الكتاب املقرر، ويف ما يأيت تفصيل تلك األخطاء
  ):Overgeneralization( أخطاء املبالغة يف التعميم -١

 ،راتيجيات السابقة يف مواقف جديدةحتدث نتيجة استعمال االست
                                 

-١٩٧-١٩٦علم اللغة التطبيقي، صينظر حممد أبو الرب، األخطاء اللغوية يف ضوء ) ١(
١٩٨... 

 .٢٠٠-١٩٩املرجع نفسه، ص )٢(
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وتشمل عادة اإلتيان ببنية خاطئة بدال من بنيتني منتظمتني جتنبا للثقل 
  .جاء مرمي: ،كحذف عالمة التأنيث يف مثل قول أحد املتعلمني

 Ignorance of rule( أخطاء اجلهل بقيود القاعدة -٢
restriction:(  

عد يف باستخدام بعض القوا ،للقاعدةقع عقب تطبيق غري سليم ت
د وميكن أن تع ،أو ما يسمى بالقياس اخلاطئ ،سياقات ال تتوافق ووظيفتها

ا سابقا يف ألنّ املتعلّم يستخدم قاعدة تعلمه ؛هذه األخطاء أنواعا من التعميم
زة بكسر مه" ك وطينإثِبت أن: "كقول أحدهم ،موقف جديد ال يناسبها

متاشيا مع قاعدة  ،"أثبت أنك وطين: "واب أن يقولوالص ،األمر من أفعل
 ،بـهمزة قطع" أفْعل" املزيد باهلمزة على وزن مهزة األمر من الثالثي

  .وتضبط دائما بالفتح
  : أخطاء التطبيق الناقص للقواعد-٣

(Incompleteapplication of rules): 
 للقواعد حدوث تراكيب ميثل ميكننا أن نالحظ بسبب التطبيق الناقص

وميكن تصنيف . اخلطأ فيها درجة تطور القواعد املطلوبة ألداء مجل صحيحة
بعض أخطاء هذا النوع ضمن األخطاء بدافع االتصال اللغوي على حساب 

إنّ الطالب حاضرين بدال من : ومنه قول عدد من املتعلمني الصحة اللغوية،
  .حاضرون
    ئة أخطاء االفتراضات اخلاط-٤

(False concepts Hypothesized): 
كإعمال بعض  حتدث نتيجة فهم خاطئ ألسس وقواعد اللغة اهلدف،
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دون  ، ظنا أن القاعدة بال قيدتأثرا باحلجازيني" ليس"عمل " ما"التميميني 
  .)١(يعرفوا أنّ من شرط النصب عندهم بقاء الترتيب بني االسم واخلربأن 

ء من عدد من االنتقادات اه حتليل األخطاوكاالجتاه السابق مل يسلم اجت
فسري أخطاء وكذا فشله يف ت ، ذلك اهتمامه مبا ينتجه املتعلّممن ،املؤسسة

 Jacquelynحيث بينت جاكلني شاختر ،ظاهرة التحاشي اللغوي

Schachter أنّ املتعلّم الذي يتحاشى لسبب ما استخدام بعض العناصر 
فقد وجدت أن  ،مشكلة مع هذه العناصرواجه اللغوية ال يعين أنه ال ي

-زية يف مجلة الصلةالتوصل إىل نتائج حول أخطاء بعض متعلمي اللغة اإلجنلي
دام بعض بدليل أن املتعلمني اليابنيني حتاشوا استخ ؛قد يكون مضلال

لذلك مل تظهر لديهم أخطاء مبقدار ما ظهرت  ؛التراكيب يف ذلك املوضوع
وعليه متّ تقرير أنّ عدم اجتراح اخلطأ ال يعين  ،رسية الفالدى املتحدثني باللغة

ألنّ املتعلمني قد يتحاشون  ؛قدرة الناطق األصليبالضرورة قدرة تشبه 
  .)٢(التراكيب اليت تسبب مشكالت هلم

 تبين اجتاه وآل األمر بعد تقصي االجتاهني وتتبع فجوات كل طرف إىل
اصطلح على تسميته  ، قبلها منمولّد يستفيد من النتائج اليت متّ تسجيل

 من شأنه وظيفته االستفادة واالستعانة بكل جمترح معريف ،باالجتاه التكاملي

                                 
 .ينظر الضابط األول يف مبحث ضوابط التصحيح )١(
عبده الراجحي وعلي أمحد : ينظر دوجالس براون، أسس تعلّم اللغة وتعليمها، تر )٢(

وء علم اللغة األخطاء اللغوية يف ض ،وينظر حممد أبو الرب.٢٠٦شعبان، ص
 .٢٠٤ص ،قيالتطبي
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وبذلك استطاع علماء اللسانيات التطبيقية أن  ،خدمة اللغة واملتعلمني
يعرجوا بالبحث من منهج أحادي إىل منهج جتميعي غري إقصائي يكفل 

هذا األمر دفع . ية من نقائص وعللمهمة معاجلة ما يعتري العملية التعليم
) كتب التصحيح يف التراث(أن االجتاه التقليدي "حممد أبو الرب إىل تقرير 

أال وهو األصول النظرية اليت يقوم  ، إىل أهم متطلبات العمل التطبيقييفتقر
وبناء على ذلك تقرر أن النظرة حنو  ،)١("عليها التطبيق يف أي علم من العلوم

  . اللغة التطبيقيوية تغيرت بظهور علماألخطاء اللغ
  :ضوابط التصحيح

إن إحساس لغويينا بتعدد صور اخلطأ اللغوي بتعدد مستويات اللغة   
 ينطوي على قدر ليؤكد حقيقة ال مناص منها وهي أنّ التصحيح اللغوي

، إذ ليس باألمر اهلين منع بناء ،أو داللة لفظ ،أو تركيب كبري من اازفة
 توافر لديه من أو مبا ،لى ما تناهى إىل الناظر من العلمعتماد علغوي باال

فاللغة باتساعها مكانا وزمانا وبثراء تراثها ليس من " ،الشواهد والدالئل
وبناء على ذلك تقرر أنه ينبغي .)٢("السهل اإلحاطة بكل دقائقها إحاطة تامة

 ليه عليه ثقافته،بل جيب على املصحح اللغوي أن ال ينطلق يف التصحيح مما مت
 أو مما تشربه من معارف من غري متحيص وال تدقيق نظٍَر يف املصنفات

 وبأنّ عليه متابعة ما يقرره املصححون ،والكتب اليت اهتمت ذا املوضوع
                                 

  .٢٣٨ص ،لغوية يف ضوء علم اللغة التطبيقياألخطاء ال ،حممد أبو الرب )١(
 ،م املباح، مكتبة الرسالة احلديثةيف التصحيح اللغوي والكال ،خليل بنيان احلسون )٢(

  .١٩ ،عمان ،ص٢٠٠٦ ،١ط
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ألنه تقرر يف كثري من األحيان وبعد  ؛أنفسهم يف جهيت اإلنكار والقبول
  هلــذا فهناك؛اج إىل تصحيحالتقصي واملتابعة أنّ التصحيح نفسه حمت

  :نذكر منها. ضوابط يلزم التقيد ا ومراعاا يف جمال التصحيح
 عرض املادة املراد تصحيحها عل لغات العرب فإن وافقت لغة من اللغات -

، أحد اجلماع الستة يترك كل )هـ٣٠٣ت(كان النسائي "ينبغي أن ال تخطّأ 
 هلجة خاصة وال يصحح إال اللحن تعبري جيد وجها من التصحيح على أنه

اختالف اللغات  "أمساه"اخلصائص"ابن جين بابا يف كتابه ، وقد عقد )١("الصراح
، يقول ابن جني يف فواتح ذلك الباب يف معرض حديثه عن لغة "وكلّها حجة

وليس لك أنّ ترد إحدى : "ولغة احلجازيني يف إعماهلا) ما(التميميني يف ترك إعمال 
بصاحبتها؛ ألنها ليست أحق بذلك من رسيلتها، لكن غاية ما لك يف ذلك اللغتني 

  .)٢("أن تتخير إحدامها فتقويها على أختها
إنه حلن يف : وهي أنّ ختريج ما قيل ،مع ضرورة التنبه إىل قضية مهمة

اللفظ على أنه هلجة عربية ال يستقيم مع كل األلفاظ دون قيد التثبت من 
للهجة ،مثال ذلك ما قاسه أحد العرب على هلجة قبيلة غري نظام وقواعد ا

هم ،فكان خطأً قبيلته دون أن يكون على دراية بالوجه الذي يستعمل به عند
عمل ليس ،مع " ما"كالذي فَعلَه الفرزدق من إعمال  ،يف لغته ويف لغتهم

                                 
جار، عبد احلليم الن :يوهان ِفك، العربية دراسة يف اللغة واللّهجات واألساليب، تر )١(

 .١٠٠ص لقاهرة ،٢٠٠٦ط الدار املصرية السعودية،
 .٢/١٠ ، دار الكتب املصرية، حممد علي النجار:حتـ اخلصائص ، ،ابن جين )٢(
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  :)١(تقدم خربها على امسها يف قوله
  وإذ ما ِمثلَهم بشر ،   إذ هم قريشُهللا نعمتهم فأصبحوا قد أعاد ا

فهذا غلط منه سببه أنه متيمي وأراد " بشر"ورفع " مثلَهم"بنصب    
أن يتكلّم بلغة أهل احلجاز، فظن أنهم ينصبون اخلرب مقدما ومؤخرا، ومل 

  .)٢(يعرف أنّ من شرط النصب عندهم بقاء الترتيب بني االسم واخلرب
ملعجمات العربية كلّها ابتداء من العني للخليل  ضرورة الوعي بأنّ ا-

 ليست باملراجع الوافية اليت") ١٢٠٥ت ( حىت تاج العروس للزبيدي
ثر ـوما أك ، فما أكثر ما تركت،املادة اللغوية ومل يند عنها شيءحصرت 

ما غاب عن جامعيها رغم دأم وكدهم وبذهلم من اجلهد الشيء 
 دعوة االحتكام إىل املعجمات فيما يصح ومن هنا يتقرر أن ،)٣("الكثري

استعماله وما ال يصح ال تصح دائما، بل إنّ املعجمات كما أكّد إبراهيم 
على خطرها ال ميكن أن تكون وحدها مما يعول عليه يف هذا "السامرائي 

 املعجم القدمي على غنائه ومشوله للعربية القدمية وقدر"، والسبب أنّ )٤("األمر
                                 

وينظر أبو البقاء . ٢١٩ص ، القاهرة،هـ١٣٥٤الصاوي، ط: ق ،ديوانه، حتـالفرزد) ١(
ـب د أديـمـحم :حتـ ،راءاتالعكربي، املسائل العكربيات يف اللغة والنحو والق

، دمشق، ٢٠٠٨ط ،ات اهليئة العامة السورية للكتابمنشور ،عبد الواحد مجران
 .٨١ص

. ١/٢٤٨الصبان، حاشية الصبان على شرح األمشوين، دار إحياء الكتب العربية، ) ٢(
 .٨١وينظر أبو البقاء العكربي، املسائل العكربيات يف اللغة والنحو والقراءات، ص

 .١٧٩ ،ص١٩٩٨ ،سنة٢ط ، ،العربية الصحيحة، عامل الكتبمرأمحد خمتار ع )٣(
 =، ٢٠٠٠إبراهيم السامرائي، معجم ودراسة يف العربية املعاصرة ،مكتبة لبنان، طر،)  ٤(
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ربية اإلسالمية فإننا لنجد أنه افتقر إىل أشياء كثرية مما جد يف كبري من الع
، وهو يريد بالعربية العباسية األلفاظ العربية اليت وردت )١("العربية العباسية"

يف نثر الكتاب الكبار الذين عاشوا يف عصور هذه الدولة، مثّ إنّ الواقع 
ستدركت على معجماتنا املعريف احلديث يؤكّد أنّ الكثري من الدراسات ا

 .القدمية الكثري من دالالت األبنية اليت أخلّت ا
ها رسوخها يف االستعمال يكسب- إدراك حقيقة أنّ املادة املراد تصحيحها -

ألنه قد تقرر عند علماء اللغة أنّ ما خالف القياس  ؛قوة وقبوال ولو خالفت القياس
وهذا ما نص عليه سيبويه  ،يل إىل إنكاره اللغة ال سبيف نظائره وشاع استعماله يف

(...) ويقيس ذا على الذي وما أشبهه من كالم العرب : "وابن جين، يقول سيبويه
، ويقول )٢("اضرب أي أفضل لقلته ومل يكن بد من متابعتهم: ولو قالت العرب

 من فالبد، واعلم أنّ الشيء إذا اطَّرد يف االستعمال وشذّ عن القياس: "ابن جني
 ؛ وألن التقيد بالقياس وردم االستعمال فيه خمالفة)٣("اتباع السمع الوارد فيه نفسه

 ،شعراء مجع شاعر: الفة للقياس حنوألفاظ قرآنية جاءت خم/ واضطراب أمام/ـل
وأحاديث مجع حديث، فإنّ فعيال ال جيمـع على أفاعيل، وفاعال ال جيمع على 

  ــــــــــــــ
 ٦٧بريوت، ص  =

 .١٢٦ املرجع نفسه ،ص)١(
 ،القاهرةحممد عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، : سيبويه، الكتاب، حتـ) ٢(

٤٠٢-٢/٤٠١. 
 .١/٩٩ ،ين، اخلصائصبن ج ا )٣(



١٣١ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

  .)١(فعالء فيما اطرد من القياس
 ،هكذا فعل الفراءعلى املصحح االعتداد بالقراءات القرآنية،  - 

وابن هشام اللَّخمي، وابن السيد البطَلْيوسي، وقد صرح األخري بعدم 
 والِوالية - مبعىن العداوة –بالفتح " الوالية"موافقته لتفرقة ابن قتيبة بني 

: والكسر يفوليت الشيء استنادا إىل قراءة القراء بالفتح :  من- بالكسر
، وال يعتد بإنكار ابن قتيبة أن تكون )٢("ما لكم من واليتهم من شيء"
وإنما هي الطرائق استنادا إىل قراءة  بفتح الدال مجعا جلديد،" جدد"

  . )٤( مجع سرير- ، بفتح الراء)٣("على سرر موضونة: "بعضهم
ن يعد يف القرآ إن رفض استعماٍل ما أو منِعه حبجة عدم وروده -

 فليس ألحد أن يقول إنّ القرآن استوعب كل ما نطق ؛تشددا ال موجب له
نعلم يقينا أن القرآن هو أعلى  ، وإن غري املوجود فيه ال وجود له،به العرب

 ،)٦(وأنه اشتمل على األعلى واألقوى واألقوم ،والفصاحةمراتب البيان 
 من أنكر إحلاق لفظة ومن اللغويني ، ال ينفي عدم وجود سواه يف اللغةوذلك

 ،ن معراة منها وقد جاء يف اللسانبالتاء وحجته أنها جاءت يف القرآ) زوج(

                                 
 .٢٠ص ، التصحيح اللغوي والكالم املباحخليل بنيان احلسون، يف) ١(
 .٧٢:سورة األنفال، اآلية)٢(
 .١٥:سورة الواقعة، اآلية)٣(
  اللحن يف اللغة مظاهره ،وينظر عبد الفتاح سليم. ١٧٦اب، ص، االقتضابن السيد البطَلْيوسي)٤(

 .٢١٦-٢٠٨-١١٤القاهرة، ص  ،٢٠٠٦ سنة ٢، مكتبة اآلداب ،طومقاييسه
  .٢٠يف التصحيح اللغوي والكالم املباح، ص خليل بنيان احلسون، )٦(



١٣٢ المحور الثاني

هي زوجته وفيه أيضا أنّ األصمعي حني منع استخدام كلمة : يقال أيضا
نعم : ، قيل له)١("اسكُن أَنت وزوجك اجلَنةَ: "مستشهدا بقوله تعاىل" زوجة"

ال يقال زوجته؟، ويعقّب ابن  :ل قال عز وجلّكذلك قال اهللا تعاىل، فه
  .)٢(وكانت من األصمعي يف هذا شدة وعسر: منظور على هذا احلوار قائال

 ال وجه إلنكار ما استعمله علماء اللغة الكبار واألدباء والشعراء يف -
التراث بعد القرن الثالث هجري فما جاء منصوصا عليه يف كتاب سيبويه، 

، وغريهم  وأيب حيانقاهر اجلرجاين، واجلاحظ، واملربد،وابن جين، وعبد ال
ال يرد، ومن أراد ذلك ينبغي أن يكون يف -ممن بلغ الدرجة العالية يف املعرفة 

رتبة وزمان هؤالء لكي حيق له ذلك وحسن الظن بصحة وسالمة استعماهلم 
  .   أدعى من ختطئتهم وسوء الظن م

حبثت يف نفس "و" ت يف نفس اليومجئ"ومما أنكر واستعمله هؤالء عبارة 
حبثت يف املسألة "، و"جئت يف اليوم نفسه"، يرى املانعون أنّ الصواب "املسألة
، وليس االختالف معهم يف هذا اجلانب، وإمنا يقع االختالف معهم يف "نفسها

اجلانب اآلخر، وهو ختطئتهم لالستعمالني السابقني، بالرغم من أنّ سيبويه قد 
فأنت قد حتذف من : "يف غري ما موضع من كتابه، من ذلك قولهأشار إليهما 

 هذا: "وكذلك ابن جين بقوله. )٣("نفس احلرف كما حتذف من الزوائد

                                 
 .٣٥:سورة البقرة، اآلية )١(
، ١عامر أمحد حيدر، دار الكتب العلمية، ط :ابن منظور، لسان العرب، حتـ) ٢(

 .٢/٨٤، بريوت، مادة زوج ،٢٠٠٥
 .٢/٢٤٥ سيبويه ،الكتاب ،)٣(



١٣٣ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

وقد : "واجلاحظ بقوله. )١("حمصول معىن أيب علي، أما نفس لفظه فال حيضرين
، وعبد القاهر اجلرجاين. )٢("جيوز أن يكون الشاعر أراد نفس احللبة يف الرهان

    .)٣("إال أنه نطق بنفس األلفاظ اليت نطق ا"
معجم " يف مؤلَّفه - وإضافةًتأكيداً- ويردف إبراهيم السامرائي

    :)٤(ثالثة ضوابط مهمة" ودراسة يف العربية املعاصرة
 تأكيده أنّ كثرة املعاين ليس حجة يف حجب معىن من املعاين -١

 عضو البصر انصرفت إىل طائفة وهي" العني"ومحل أحدمها على اخلطأ، إنّ 
  .كبرية من املعاين، وليس كلّ شيء منها مبطل لآلخر، وهذا كثري يف العربية

 دعوة ألهل التصحيح تتضمن أن يبعدوا عنهم ما سطّر يف كتب -٢
 النحو، وينظروا إىل استعمال النحاة يف كتبهم األخرى غري النحوية، مل

" الفائق" ومل ينظروا يف ،"الفاضل"و" الكامل"ينظروا مثال يف لغة املربد يف 
–وكأنّ النحاة واللغويني   ،ومل ينظروا يف كتب القرآن األخرى ،للزخمشري

 الذين سطّروا يف كتبهم ما عرفناه من قواعد النحو -من وجهة نظره

                                 
يف التصحيح اللغوي  ،وينظر خليل بنيان احلسون. ٢/١٨ ، اخلصائص،ابن جين) ١(

 .٢١والكالم املباح، ص
عبد السالم هارون،  :اجلاحظ، الربصان والعرجان والعميان واحلوالن، حتـ)٢(

 .٣٦ص ، بريوت،١٩٨٢ط
السيد حممد رشيد رضا، :  عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، حتـ)٣(

 .٣٦٣مصر، ص، هـ١٣٦٦ط
 .١٥٤-١٥٠ -٧٤معجم ودراسة يف العربية املعاصرة ، ص ،إبراهيم السامرائي ينظر)٤(



١٣٤ المحور الثاني

والصرف غري مزودين فيما ذهبوا فيه بكثري مما ورد يف كالم أهل اللسن 
ف ما يكسر لقد قال النحاة بعدم جواز وص:  مثاالوضرب هلذا .والفصاحة

الصواب ألنّ  ؛"صحائف بيضاء: " فال يقال مثال،"فعالء"من اجلمع بـ
. )١("ومن اجلبال جدد ِبيض: "، استنادا إىل قوله تعاىل"صحائف بيض"

  :)٢(وفام أنّ طرفة بن العبد من شعراء اجلاهلية قال
     مساحيق ترٍب وهي محراء حرجفوفيهم رأينا الغيم فيه كأنه 

فيها  ضرورة التنبه إىل أنّ الداللة يف الكلمة قد تتغير، فيبدأ -٣
وال يعد  بالعدول عن أصلها فيكون هذا املعدول استعماال جديدا لشيوعه،

" استهِتر"فالفعل  ، لغة الصفوة وليس يف لغة العامةهذا خطأ لوروده الكثري يف
وهذا املولوع قد ذهب به شيئا فشيئا إىل ما  ، بالشيءلولوعكان يدل على ا

  .هو غري مقبول

                                 
 .٢٧:سورة فاطر، اآلية)١(
  وإنا إذا ما الغيم أمسى كأنه    مساحيق ترب وهي محراء حرجف: ويف رواية)٢(

، ٣صر الدين، دار الكتب العلمية طمهدي حممد نا: شرح ، الديوان،طرفة بن العبد
 .٥٥ص ،وت، بري٢٠٠٢
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    :قواعد التصحيح يف معجم الصواب اللغوي
تضمن معجم الصواب اللغوي ألمحد خمتار عمر قواعد عامة وتفصيلية 
مسحت بتصحيح قدر كبري من األلفاظ واالستعماالت اليت درج عدد من 

نة اخلطأ اللغوي وجمانبة الصواب نتيجة التسرع أو اللغويني على جعلها يف خا
ن دون بعد نظر وفقه صريح بسبب متسكهم وتبنيهم ملوقف متشدد م

  .ال فهم واع حلياا وقواعد حنوهاو ،للعربية
أن " اضطر هذا السلوك رجاالت املعرفة إىل التنبيه والتأكيد على

 ؛أخرى بالصواب احلكم على كلمة باخلطأ أصعب بكثري من احلكم على
ألنّ احلكم باخلطأ يعين الزعم بعدم ورود اللفظ أو العبارة يف األساليب 
الفصيحة ،وهذا يستلزم االستقراء التام ،وهو ما يصعب أو يستحيل القيام به 

أما احلكم بالصواب فيكفي لتقريره العثور على الشاهد . يف كثري من األحيان
دليل السليب أصعب بكثري من الدليل ولذا كان ال. أو الشواهد املطلوبة

حىت بعد –إنه من الصعب : بل ميكن إقرار أكثر من هذا .)١("اإلجيايب
 احلكم على كلمة ما باخلطأ -الدراسة الوافية للفظ من جوانب متعددة

ألنّ املعجمات على خطرها ال ميكن أن  بدعوى عدم ذكرها يف املعجمات؛
  .  األمرتكون وحدها مما يعول عليه يف هذا

فرمبا أغفلت اللفظ وأمهلت النص عليه بالرغم من وروده يف كالم 
وحيسن التذكري يف هذا املقام مبا أثر عن أيب عمرو بن . عريب فصيح حيتج به

                                 
  .١٧٩أمحد خمتار، العربية الصحيحة ،ص )١(



١٣٦ المحور الثاني

ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلّا : "العالء فيما حكاه يونس بن حبيب قال
 وجاء أيضا من كالمه .)١("أقلّه ولو جاءكم وافرا جلاءكم علم وشعر كثري

فالن لغوب جاءته كتايب : مسعت أعرابيا يقول: "فيما رواه األصمعي
قال أبو . أليس بصحيفة؟: جاءته كتايب؟، فقال: أتقول: فاحتقرها، فقلت له

  .، وقد جاء ذلك كثريا يف كالمهم)٢(فحمله على املعىن: عمرو

    :القواعد العامة
كومة بضوابط اعتمدها هي قواعد مستنبطة من كالم العرب وحم

النحاة وغريهم يف تفسري الظاهرة اللغوية وحتليلها وتتضح مكونات املنهج 
أحدمها خيضع لقاعدة عامة جتمع  ؛م عليه أمحد خمتار عمله يف أصلنيالذي أقا

 وثانيهما ، يسمى القياس،النظائر ،وتربط اجلميع خبيط واحداألشياء وتضم 
وإمنا  ،كام فيه إىل كتب النحو والصرفتوال جمال لالح ،ال خيضع لقاعدة

ويعرف هذا  ،ل عن العرب وإىل املعاجم اللغويةيكون االحتكام فيه إىل النق
  .األصل بالسماع

  :االعتداد بالقياس-
 ، أقام عليه أمحد خمتار عمر معجمهيعد القياس األساس األول الذي

وموقفه منه أنه  ،فهو يستعني به يف قبول وجه أو ترجيحه ويف النادر تضعيفه
 يأخذ به وال يلغيه،بل إنه يطلقه ويتوسع يف استخدامه كما فعل الكوفيون،

                                 
 .٣٣األنباري، نزهة األلباب، طبعة مدينة الزرقاء، األردن، ص )١(
 .٣٥املصدر نفسه ،ص )٢(
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ومما صححناه عن طريق التوسع يف القياس واستخدام : "وشاهد ذلك قوله
" عالةفُ"قياسية : مجلة من القواعد الكلية اليت أقر بعضها جممع اللغة املصري

واالنتقال من  ، واحلُدادة، والفُراكة،كالةاُأل : مثل،للداللة على بقايا األشياء
  .)١("ضي إىل الضم أو الكسر يف املضارعفتح العني يف املا

واملالحظ على مؤلَّفه أنه مل يكتف بالقياس الذي ورد به السماع، إنما   
سلك سبيل القياس غري املسموع، من ذلك إجازة استعمال اللفظ على غري 

ريا على أقيستهم من جماز، واشتقاق، وتوسيع داللة استعمال العرب مادام جا
ب ـذاهـلإلنسان أن يرجتل من امل: "وغريها، ومستنده يف ذلك قول ابن جين

لو أنّ إنسانا استعمل لغة : " وكذا قوله)٢("ما يدعو إليه القياس ما مل يلْو بنص
قليلة عند العرب مل يكن خمطئا لكالم العرب، لكنه يكون خمطئا ألجود 

  .)٣("اللغتني

  :االعتداد بالسماع-
 ،ل النحو واللغة، ودليل من أدلتهاالسماع أو النقل أصل من أصو

 ، الفصيح ،املنقول بالنقل الصحيحالكالم العريب: "عرفه ابن األنباري بأنه
ما ثبت يف ": وأراد به السيوطي ،)٤("اخلارج عن حد القلّة إىل حد الكثرة

                                 
وينظر أيضا للمؤلف نفسه دراسات . ب: أمحد خمتار عمر، معجم الصواب اللغوي، ص )١(

 . ١٥٤القاهرة، ص ،٢٠٠١ ،١اءاته، عامل الكتب طلغوية يف القرآن الكرمي وقر
 .١/١٨٩،ابن جين، اخلصائص )٢(
  .٢/١٢ ،املصدر نفسه )٣(
 =اين، مطبعة اجلامعة سعيد األفغ :اإلغراب يف جدل اإلعراب، حتـ ،ابن األنباري )٤(



١٣٨ المحور الثاني

-الم نبيه وك ،كالم اهللا تعاىل وهو القرآنشمل ف ،كالم من يوثق بفصاحته
 أن ويف زمنه وبعده إىل وكالم العرب قبل بعثته ،-صلى اهللا عليه وسلّم

فسدت األلسنة بكثرة املولدين، نظما ونثرا عن مسلم وكافر، فهذه ثالثة 
  .)١("أنواع البد يف كـلّ منها من الثبوت

و املنقول من اللغة شبيه واهتمام علماء اللغة األوائل باملسموع أ  
حبثوا أنواعه وبينوا "باهتمام علماء احلديث باألحاديث النبوية الشريفة،حيث 

درجة املسموع من حيث الكثرة والقلّة، واجلودة والرداءة، واهتموا بالسند 
ورجاله وطبقام، وبينوا املوثوق به واملطعون فيه منهم، وجاوزوا ذلك إىل 

ته، أو فصاحة لغة قبيلته اليت هو منها أو اليت تكلّم النص وقائله وفصاح
  .)٢("بلغتها، وبكثرة الوارد منه أو قلّته حبسنه أو رداءته، باطّراده أو شذوذه

وعليه ميكننا أن نتصور أنّ السماع عملية استقراء لكالم العرب، 
 ظاهر اللغة ،نستند إليها يف إقامة قوانني تعطينا صورة واقعية وواضحة عن

 لذا أحاطه علماؤنا القدامى بكثري من احملاذير، ،ية وعلومها األصليةلعربا
د تعيق التوسع يف اليت حتولت شيئا فشيئا إىل قيو ،مسوها حدود السماع

على أن تصور  وبالتايل حركة اللغة وامتدادها واقتصارها ،األخذ عن العرب

  ــــــــــــــ
  .٨١ص ،١٩٥٧السورية،  =

 .١٤هـ، ص١٣٥٩ ،٢أصول النحو، حيدر آباد الدكن، طالسيوطي، االقتراح يف علم  )١(
يثي، الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه، مطبوعات جامعة خدجية احلد )٢(

 .١٣٥الكويت، ص



١٣٩ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

  .)١(واقعا لغويا حمدودا زماننا ومكاننا
 يف معرض حديثهم عن –جلدل الذي عرفه القدماء وليس اخلالف وا  
 من دارسي اللغة والنحو ،أنفسهم بأكثر بسطا مما عرفه احملدثون -السماع

وملّا مل يكن مهّنا ذكر اخلالف واجلدل إنما قيمته التصحيحية اليت  ،والصرف
  . فإننا منر سراعا إىل هذا املبتغى -حظي ا 

أساس "ار إليه أمحد خمتار  يف مبحثه السماع العريب الصحيح الذي أش
  :)٢(هي يعتمد على مخسة أمور،" احلكم على كلمة باخلطأ أو الصواب

  : القرآن الكرمي-١
وقف منه أهل اللغة موقفا موحدا ،فاستشهدوا به، وقبلوا كل ما جاء 

وجيوز   أفصح كالم وأبلغه،-عز امسه-كالمه : "فيه، قال البغدادي
والكتاب أعرب وأقوى يف :"، وقال الفراء)٣(" وشاذهاالستشهاد مبتواتره

  .)٤("احلجة من الشعر
  : القراءات القرآنية-٢

مبا أثارته من حوار وجدل "يرى أمحد خمتار عمر أنّ القراءات القرآنية 
                                 

، ٢٠٠٦ ،١ ط، دار أسامة للنشر، دراسات يف اللغة والنحو، عبد الكرمي جماهد)١(
 .١٩٦عمان، ص -األردن

وينظر ايضا . ٧٣-٧٢-٧١-٧٠العربية الصحيحة ،ص ، ينظر أمحد خمتار عمر)٢(
 .دب،ج ،: معجم الصواب اللغوي ،ص

ط بوالق،  عبد القادر البغدادي، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، )٣(
 .١/٤ هـ،١٢٩٩

 .١/١٤، القاهرة، ١٩٧٢-١٩٥٥حممد علي النجار، ط :الفراء، معاين القرآن، حتـ )٤(



١٤٠ المحور الثاني

، وأن دعوى )١("قد أخصبت التفكري اللغوي العريب وشحذت اهلمم والعقول
ة، وبرر ذلك باشتمال القراءات عدم اعتمادها يف التصحيح غري مستساغ

على شواهد لغوية سكتت املعاجم عن إثباا، مستندا يف ذلك إىل بعض 
الشائع بيننا اآلن  )٢("وما قدروا اهللا حق قدره: "الشواهد،كقوله تعاىل

مبعىن التعظيم " التقدير"وخباصة يف مراسالتنا ومكاتباتنا استخدام كلمة 
 ، بالتشديد مصححة هلذا االستعمال القرآنيةواالحترام، وقد جاءت القراءة

ومل "وما عظموه كنه تعظيمه: وقرئ بالتشديد على معىن: "جاء يف الكشاف
  .)٣(يرد هذا االستعمال يف املعاجم

  اليت متّ تصحيحها باالرتكاز-املثبتة يف املعجم-ومن االستعماالت 
  :على هذه القاعدة اآليت

إلنابة غري  ؛ مرفوضة عند بعضهم،"ادث احلسينشر بيانا وافيا عن"
 سينشر بيانٌ واٍف : عن الفاعل والفصيح أن يقال-مع وجوده–املفعول به 
ألنّ النحويني اختلفوا يف إنابة غري  ؛ وصحيح عند البعض اآلخر،عن احلادث
فالبصريون مينعون ذلك بينما أجازه  ، عن الفاعل- مع وجوده–املفعول به 

 ،اشترط تأخر املفعول به يف اللفظمالك واألخفش الذي الكوفيون وابن 
ِليجزى : "والراجح هو مذهب الكوفيني لورود السماع به كقراءة أيب جعفر

                                 
 .٧٥أمحد خمتار عمر ،العربية الصحيحة ،ص )١(
 .٦٧:سورة الزمر،اآلية )٢(
أمحد خمتار عمر، العربية   وينظر.٤٠٩-٣/٤٠٨الزخمشري، الكشاف، )٣(

 .٧٥الصحيحة، ص



١٤١ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

يف الدورة السابعة –، كما أقر جممع اللغة املصري )١("قوما مبا كانوا يكِْسبون
ل مع وجود  إنابة الظرف أو اجلار وارور، أو املصدر عن الفاع-والستني

 .)١(املفعول به، إذا تعلّق غرض املتكلّم بأحدها وذا يصح املثال املرفوض
 عند بعضهم -االستعمال-مرفوض  ،"الوقوف موازي للرصيف"

: لثبوت الياء يف االسم املنقوص يف حالة الرفع ؛وخمالفة القاعدة اليت تقول
الرفع ه يف حاليت االسم املنقوص إذا مل يكن معرفا بال أو مضافا حتذف ياؤ

 ،الوقوف مواٍز للرصيف: يح أن يقالفالفص ،واجلر وتثبت يف حالة النصب
: كقراءة ،د نظائر له يف القراءات القرآنيةوصححه البعض اعتمادا على ورو

وما : " وقراءة)٣("وما هلم ِمن دونه ِمن وايل: "، وقراءة)٢("ولكُلِّ قوٍم هادي"
، وقد اختذ جممع اللغة املصري يف دورته الرابعة )٤("لَهم ِمن اهللا ِمن واقي

واخلمسني قرارا بصحة إثبات ياء املنقوص النكرة يف حاليت الرفع واجلر عند 
اختاذ القراءات القرآنية مرتكزا "وآل البحث إىل نتيجة مؤداها . )٥(احلاجة

 لتحقيق التيسري ودليال لتصحيح كثري من العبارات واالستعماالت الشائعة

                                 
 .١٤:سورة اجلاثية، اآلية)١(
  .٤٥٧ص ،لصواب اللغوي دليل املثقف العريبخمتار عمر ،معجم ا أمحد )١(
 .٧:اآلية ،سورة الرعد )٢(
 .١١:اآلية ،سورة الرعد )٣(
  .٣٤:اآلية ،سورة الرعد )٤(
  .٧٣٩ص ،ل املثقف العريبلصواب اللغوي دليمعجم ا ،خمتار عمر أمحد )٥(



١٤٢ المحور الثاني

 .)٦("اآلن واليت يتحرج املتشددون عن استعماهلا
يف مؤلَّفه العربية الصحيحة  –ويف احلقيقة، اعتداده بالقراءات يف بادئ األمر 

جاء يف  ، ال يتساهل ويتكل املثقف العريب كان فيه حجر وتضييق حىت-١٩٨١ط
: هية بواو  أو ياءع األفعال املنتثنايا حديثه عن ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء م

أال نستأنس مبا ورد يف بعض القراءات القرآنية فنرفع احلرج عن نفوس املتحدثني "
فقل تعالُوا ندع أبناءنا : وجنيز ما أجازوه هم بالفعل ألنفسهم؟، لقد قرأ احلسن

ال : "وقرأ كثري من القراء" وإذا قيل هلم تعالُوا إىل ما أنزل اهللا: "، كما قرأ"وأبناءكم
  .)١("معوا هلذا القرآن والغوا فيهتس

يف مؤلّفه دراسات –مث ما لبت أن عدل عن هذا املوقف إىل موقف آخر 
أليس من األجدر بنا أن نستأنس مبا " : نصه-٢٠٠١لغوية يف القرآن الكرمي ط

ورد يف بعض القراءات القرآنية من ضم ما قبل واو اجلماعة حىت إذا كان املقدر 
فلو أخذنا ذه الرخصة ...، وجنعلها تطّرد بصورة واحدة؟ ألفا فنعم القاعدة

 :، وأكّد موقفه مرة ثانية بقوله)٢("لرفعنا احلرج عن كبار املثقفني واملتحدثني
وذا تدخل القراءات القرآنية جبميع درجاا ومستوياا يف الدرس األديب "

الشريف، واحلديث  ،ى قدم املساواة مع القرآن الكرميواللغوي وتقف عل
يف ... والشعر اجلاهلي واإلسالمي، ومأثور النثر من حكم وأمثال وخطب 

ويف إمكانية  ،اد إليها يف إثبات سالمة التعبريصحة االستشهاد ا، واالستن
                                 

 .٧٧ص ، العربية الصحيحة،أمحد خمتار عمر )٦(
 .٨٠ املرجع نفسه، ص)١(
 .١٥٨-١٥٦أمحد خمتار عمر، دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته، ص )٢(



١٤٣ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

ن العبارات ودليال لتصحيح كثري م ،اختاذها مرتكزا لتحقيق التيسري
  .  )١(عماهلاواليت يتحرج املتشددون عن است ،واالستعماالت الشائعة

  : احلديث النبوي الشريف-٣
صلى اهللا  -هو ثالث ما يعتمد عليه إلثبات السماع؛ ألنّ الرسول 

 هو أفصح من نطق بالضاد؛ وألنّ األحاديث أصح سندا من -عليه وسلم
كثري مما ينقل من أشعار العرب، وهلذا قال صاحب املصباح املنري  يف سياق 

 على )٢("فأثنوا عليه شرا" استشهد حبديث بعد أن" الثناء"حديثه عن لفظ 
وليس كما يزعم البعض أنه -صحة إطالق الثناء على الذكر خبري أو شر 

قد نقل هذا العدل الضابط عن العدل الضابط : " قال-مقصور على اخلري
عن العرب الفصحاء عن أفصح العرب، فكان أوثق من نقِل أهِل اللغة، 

  .)٣(" وال يعرف حالهفإنهم يكتفون بالنقل عن واحد
وجيدر بنا يف هذا املقام التنبيه إىل أنّ طائفة منعت االحتجاج   

باحلديث مطلقا وعلى رأسها أبو حيان النحوي وشيخه أبو احلسن ابن 
الضائع، حمتجني بأنه قد مسحت الرواية به، مبعناه ال بلفظه، كما أنّ بعض 

وهذه حجة واهية : "وابرواته كانوا من املولدين، وعقّب رمضان عبد الت
. بالطبع، فإنّ رواة األحاديث كانوا يعيشون، يف حيز عصور االحتجاج

وحىت لو سلمنا جدال بأنهم رووا األحاديث باملعىن، وصاغوها بعبارام، 
                                 

 .١٤٣-١٤٢ص ، املرجع نفسه)١(
 .ورد احلديث يف الصحيحني )٢(
 .١/١١٩املصباح املنري ،ص ،الفيومي)٣(



١٤٤ المحور الثاني

ويظهر ذا موافقته للطائفة اليت ذهبت إىل ،  )١("فإنهم ممن حيتج بلغتهم
 ابن خروف، والصفار والسريايف جواز االستدالل باحلديث مطلقا، منهم

  .)٢(وابن عصفور، وابن مالك، وابن هشام، وغريهم كثري
وقد قرر جممع اللغة العربية أنه ال حيتج يف العربية حبديث ال يوجد يف 
 ل؛ كالكتب الصحاح الستة فما قبلها، وحيتجنة يف الصدر األوالكتب املدو

  :)٣(ى الوجه اآليتباألحاديث املدونة يف الكتب املذكورة عل
  . األحاديث املتواترة املشهورة-أ

  . األحاديث اليت تستعمل ألفاظها يف العبادات-ب
  . األحاديث اليت تعد من جوامع الكلم-ج
  .-صلى اهللا عليه وسلّم – كتب النيب -د
  كان خياطب-صلى اهللا عليه وسلّم –األحاديث املروية لبيان أنه -ه

  .كل قوم بلغتهم
يث اليت عرف من حال رواا أنهم ال جييزون رواية احلديث األحاد-و

  .باملعىن مثل القاسم بن حممد ورجاء بن حيوة
  .األحاديث املروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة-ز

                                 
 .٩٧ القاهرة،ص٦ط ، مكتبة اخلاجني،صول يف فقه العربيةف ،ن عبد التواب رمضا)١(
 دار ،علي حسن البواب:  حتـ، حترير الرواية يف تقرير الكفاية،أبو الطيب الفاسي )٢(

 .٩٨ص ، الرياض،١٩٨٣ ،العلوم
 ،١٩٦٢ - ١٩٣٢جممع اللغة العربية يف ثالثني عاما من ) ٣(جمموعة القرارات العلمية ) ٣(

 .١٤٤وينظر خدجية احلديثي الشاهد وأصول النحو، ص. ٤-٣ص ،١٩٦٣ط



١٤٥ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

  : الشعر العريب-٤
شك حقال خصبا، واملرتع األول للغويني د الشعر العريب بال يع

  :)١(ربع طبقاتوالنحاة، فقد عنوا به وقسموه إىل أ
  .الشعراء اجلاهليون، كامرئ القيس واألعشى:  الطبقة األوىل-
املخضرمون وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم، :  الطبقة الثانية-

  .كلبيد وحسان
 يقال هلم اإلسالميون، وهم الذين كانوا يف صدر : الطبقة الثالثة-

  .اإلسالم، كجرير والفرزدق
هم من ولدون ويقال هلم أيضا احملدثون، و امل: الطبقة الرابعة-
  .كـ بشار بن برد، وأيب نواس ،بعدهم

أما من حيث االستشهاد واالحتجاج، فالطبقتان األوليان يستشهد   
د، ـدي بن زيـبشعرمها إمجاعا، وإن كان هناك بعض من طعن فيه، كع

حيح االستشهاد أما الطبقة الثالثة فريى البغدادي أنّ الص. وأيب دؤاد اإليادي
وإن كان أبو عمرو بن العالء وعبد اهللا بن إسحاق واحلسن )٢(بشعرها

رزدق والكميت وذا الرمة البصري وعبد اهللا بن شربمة يلحنون الف
  .)٣(وكانوا يعدوم من املولدين ،وأضرام
اإلمجاع على أنه ال حيتج بكالم املولدين "أما شعراء الطبقة الرابعة نقل   

، وأجاز الزخمشري االحتجاج به، فقد استشهد يف )٤("ني يف اللغةواحملدث
                                 

 .١/٣ينظر البغدادي ،خزانة األدب ،) ١(
 .١/٣ينظر البغدادي، خزانة األدب، )٢(
 .١/٣ينظر املصدر نفسه ،) ٣(
 .٢٦السيوطي، االقتراح ،ص  )٤(
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، إشارة إىل جمموع )١("جعل ما يقوله مبرتلة ما يرويه"بشعر أيب متام، و"الكشاف"
كما  أيب متام املعروف باسم ديوان احلماسة، والذي تلقاه العلماء بالقبول والثقة،

لدين االسترابادي جمرى وجرى رضي ا )٢(استشهد يف تفسريه بشعر البحتري
  .)٣(الزخمشري، فاستشهد يف شرحه على الكافية بأبيات من شعر أيب متام

  : النثر العريب-٥
النثر العريب من خطبة أو وصية أو مثَل أو حكمة أو نادرة هو املصدر 
اخلامس ملا يستشهد به يف اللغة والنحو وقد وضع له اللغويون شروطا تشمل 

ا الزمان واملكان، أم اية الفترة اليت يستشهد ا من ناحية الزمان فقد حددوا
بآخر القرن الثاين اهلجري بالنسبة لعرب األمصار وآخر القرن الرابع بالنسبة 
لعرب البادية، وأما املكان فقد ربطوه بفكرة البداوة واحلضارة، فكلما 

الثقة فيها كانت القبيلة بدوية أو أقرب إىل حياة البداوة كانت لغتها أفصح و
أكثر وكلما كانت متحضرة، أو أقرب إىل حياة احلضارة كانت لغتها حملّ 

 والفكرة يف كل ذلك أن )٤("شك ومثار شبهة، ولذلك جتنبوا األخذ عنها
االنعزال يف كبد الصحراء دليل على صفاء وسالمة اللغة، أما االختالط 

  . وفساد اللغةفربهان قوي على احنراف األلسن
                                 

جوه الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف و )١(
 .٢٢١-١/٢٢٠،)د ت( ،أويل، دار املعرفة، بريوتالت

 .١/٢١٥املصدر نفسه ،ينظر ) ٢(
وينظر خدجية احلديثي، الشاهد وأصول النحو، . ١/٤البغدادي، اخلزانة،)٣(

 .١٠٧/١٠٨ص
 .٧٣-٧٢ص ، العربية الصحيحة،أمحد خمتار)٤(



١٤٧ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

أمحد خمتار وفريق عمله وكثري من أهل عصرنا بفتح باب ويترخص 
 ليشمل أعالم العصر، فنجدهم يعولون يف -يف جمال الشعر والنثر –االستشهاد 

تصحيح بعض األساليب والتعبريات على طه حسني، والعقاد، وحممود تيمور، 
اء وتوفيق احلكيم، وأيب القاسم الشايب، وميخائيل نعيمة، وغريهم، كما جند أمس

لكُتاب عاشوا بعد عصر االستشهاد مثل ابن طفيل، وابن خلدون، وإخوان الصفا، 
ولعلهم توسلوا يف ذلك بابن قتيبة، الذي مل يقصر  )١ (...وابن رشد، وابن جني

ومل يقصر اهللا العلم والشعر والبالغة على زمن :"الشعر على املتقدمني فقط، يقول
م، بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بني عباده دون زمن، وال خص به قوما دون قو

  .)٢("وجعل كل قدمي حديثا يف عصره، يف كل دهر
فاحلقيقة اليت جيب أن نواجهها أن الفصاحة ال ترتبط مبكان أو زمان أو 
عرق، وإنّ امللكة اللغوية الفصيحة اليت يكون فيها اإلنسان متمثال للغته تتولد 

يه نعتقد جازمني ما قرره عبد الصبور شاهني لدى املتكلم بالدربة واملعاناة، وعل
وكذلك أمحد خمتار وعبد الكرمي جماهد من ضرورة ووجوب إطالق مقاييس 
االستشهاد اللغوي إطالقا موضوعيا ال يتقيد بالزمن بل باملادة اللغوية اليت أنتجتها 

تزود أقالم، عرف عنها احلرص على اللغة والتعصب هلا والتنوع يف استعماهلا وال

                                 
ملثقف معجم الصواب اللغوي دليل ا خمتار عمر مبساعدة فريق عمل، ينظر أمحد )١(

 . ،القاهرة،ص ج٢٠٠٨ ،١العريب، عامل الكتب ،ط
-هـ١٣٨٦أمحد شاكر، دار املعارف ،: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، حتـ )٢(

 .١/٦٣هـ ،مصر ،١٣٨٧



١٤٨ المحور الثاني

   )١ (...عن إسفاف العاميات، وبذلك جتدد للغة شباا
وأعتقد أننا لو اختذنا األعمال األدبية القدمية واحلديثة وما قدمته حركة 
الشعر من املولدين واملعاصرين من مناذج رصينة يف الفعر والتعبري تتجلى فيها 

س الفصاحة روح البيان العريب فإننا ال جند لدى هؤالء احنرافا عن مقايي
حيث إنّ متثلهم للغة وإتقام ألدم فكرا وأسلوبا يعترب امتدادا للسماع عن 
القدماء ؛ألنّ لديهم من سالمة ملكتهم اللغوية ومتكنهم من لغتهم ما يرفعهم 

  .)٢(إىل هذه املرتبة من الثقة

  :القواعد التفصيلية
  : التأويل-١

النصوص يف التبحثني إذا كان التأويل يعد منهجا من مناهج قراءة 
واللساين احلديث فهو يعد كذلك طريقا من طرق التصحيح -األصويل

 بضرب منميكن ختريج الكلمة املرفوضة : "اللغوي، يقول أمحد خمتار عمر
أخصائي اجلراحة ،مرفوضة :يف قول بعضهم " أِخصائي"، فكلمة )٣("التأويل

: والفصيح أن يقال ،لغةور ال يف مأثعند مجع من اللغويني لعدم ورود الكلمة
                                 

وينظر عبد الكرمي جماهد، . ٧٢عبد الصابور شاهني، دراسات لغوية ،ص )١(
 ٢١٦دراسات يف اللغة والنحو نص

وينظر عبد الكرمي جماهد، . ٧٢سات لغوية ،صعبد الصابور شاهني ،درا) ٢(
 .٢١٦دراسات يف اللغة والنحو نص

 ،لصواب اللغوي دليل املثقف العريبخمتار عمر مبساعدة فريق عمل، معجم ا أمحد) ٣(
 .٢٣ ،القاهرة،ص ٢٠٠٨ ،١ط ،عامل الكتب



١٤٩ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

  .اختصاصي أو خمتص
عن طريق التأويل، ) أخصائي(ولكن مع ذلك متّ تصحيح الكلمة 

ويدخل يف . الذي مفرده خصيص" أخصاء"باعتبارها صيغة نسب إىل اجلمع 
فوا ينظرون من فوق أسطح وق: "، يف مثل قوهلم"أسطح"هذا الباب أيضا اجلمع 

واألفصح أن  ، لعدم وروده يف املعاجمهذا اجلمعرفض األكثرون  ،"املنازل
السطح أعلى كلّ شيء  :"- مادة سطح –،جاء يف التاج " سطوح: "يقال

، بيد أن العبارة املرفوضة متّ تصحيحها بل وجعلها من )١("واجلمع سطوح
  .)٢(وهو قياسي فيها ،بار أنّ اجلمع مجع قلّة لـ فَعلالفصيح باعت

اث العريب شاهد يدعمها، جاء يف األمايل أنّ وهلذه القاعدة يف التر
        : سعيد بن سلم عن معىن القعاد يف قول الشاعر-خمتربا-األصمعي سألَ 

  فقد أراين أصل القعادا..........        
، إنما يقال يف هذا خطأ: - أي األصمعي-فقلت له  ،النساء: لفقا  

والقواعد من النساء الاليت ال : "مجع النساء القواِعد، كما قال عز وجلّ
كما يقال راكب  ،القعاد: ويقال يف مجع الرجال ،)٣("يرجون نكاحا

وركاب وضارب وضراب، فانقطع؛ أي سلّم سعيد دون اعتراض، مثّ 
وكان سبيلُه أن حيتج : استرفد األصمعي معقّبا مبينا بضرب من التأويل، قال

وع على بعض فيحمل مجع املؤنث على قد يحملُ بعض اجلم: علي فيقول
                                 

 .سطح: تاج العروس، مادة ، الزبيدي)١(
 .٤١ي دليل املثقف العريب، ص خمتار عمر، معجم الصواب اللغو أمحد )٢(
 .٦٠:سورة النور، اآلية )٣(



١٥٠ المحور الثاني

يف : املذكّر، ومجع املذكّر علـى املؤنث عند احلاجة إىل ذلك، كما قالوا
، املذكّر هالك يف اهلوالك، وفارس يف الفوارس، فجِمع كما يجمع املؤنث

  :)١(وكما قال القطامي يف املؤنث
عين غري إىل الشبان مائلةٌ    وقد أراهن نصداِدأبصاره   

ما يلفت النظر يف هذا النص الذي أورده الزجاج يف أماليه أنّ 
األصمعي خطّأ سعيد بن سلم، مثّ استرفد بضرب من التأويل معطيا وجها 

وهذا على غري عادته  ،لعبارته حبمل بعض اجلموع على بعضمن الصواب 
 ،سواها فيما مضيقً ،أنه كان مولعا باجليد املشهور،فقد عِرف عن األصمعي 

كان يضيق وال يجوز إلّا أفصح اللغات : "جاء عنه يف مراتب النحويني أنه
كان األصمعي يقول : "، وقال عنه أبو حامت)٢("ويِلج يف ذلك ويمِحك

  .)٣("أفصح اللغات ويلغي ما سواها
ودعوى اعتماد التأويل يف التصحيح ال يسوغ ادعاؤها مطلقا دون   

 أسلوب أو عبارة بوجه:  يركن إليه، وإالّ ملا أمكن ختطئة؛ أيأساس متني
على " أِزف وقت الصالة"وهلذا أنكر احلريري تأويل بعضهم  ،من الوجوه

 وعد هذا عكسا حلقيقة املعىن يف ،ىن تضايق الوقت ومشارفة تصرمهأنه مبع

                                 
دار  األمايل يف املشكالت القرآنية واِحلكم واألحاديث النبوية، ،أبو القاسم الزجاج)١(

 .٣٩، بريوت، ص٢،١٩٨٣الكتاب العريب، ط
مكتبة  ،راهيمحممد أبو الفضل إب: أبو الطيب عبد الواحد ،مراتب النحويني، حتـ)٢(

 .٤١ ،ص١٩٥٥ ،سنة ضة مصر
 .٢٣٣/ ١املزهر ، ،السيوطي)٣(



١٥١ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

ال  ،واقتربأِزف الشيُء مبعىن دنا : لألنّ العرب تقو ؛وضعه وحتريفا للكلم
أِزفت "مبعىن حضر ووقع، وشاهده يف ذلك من القرآن قول اهللا عز وجلّ 

: ؛ أي دنا ميقاتها وقرب أوانها، وهذا صريح يف قوله سبحانه)١("اآلزفة
، واملراد بذكر اقتراا التنبيه على أنّ ما مضى من أمد الدنيا "اقتربت الساعة"

ومما يدل على أنّ أزف مبعىن  )٢(باب بهأضعاف ما بقى منه، ليتعظ أولو األل
  :)٣(اقترب، قول النابغة

  أزف الترحلُ غري أنّ ركابنا   ملّا تزلْ بِرحالنا وكأَنْ قَِد
: أزف؛ أي:  فتصرحيه بأنّ الركاب ما زالت، يشهد بأنّ معىن قوله

: أي" وكأن قد"ومعىن قوله . اقترب، إذ لو كان قد وقع لسارت الركاب
 سارت، فحذف الفعل لداللة ما بقي على ما أُلِْقي، ونبه بقَد على وكأن قد

  . شدة التوقُّع وتداين اإليقاع

  : المجاز-٢
ينبين اللسان العريب على عالقات سياقية تتشكّل بني الكلم يف حماولة   

وتدفع بعض هذه . لالرتقاء والتنويع يف أساليب اللغة وبيان مجاليتها
 أهل اللغة إىل توليد معان -كر يف هذا املقام اازوأخص بالذ–العالقات 

                                 
 .٥٧:سورة النجم ،اآلية )١(
حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة : درة الغواص يف أوهام اخلواص، حتـ ،احلريري )٢(

 .١٥، بريوت، ص٢٠٠٣ ،١العصرية، ط
 النابغة الذبياين، الديوان، ضمن جمموعة مخسة دواوين، املطبعة الرهيبة،)٣(

 .اإلبل: والركاب.  ٢٧هـ،  ص١٢٩٣
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جديدة وتغيري دالالت عدد من الكلمات مبا يتوافق ولغة ذلك املصر 
وطبيعي أن يستند املتكلّم العريب يف زماننا إىل هذا املبدأ الرحب وال . والعصر

يتكئ ويكتفي يف استعمال لفظة لداللتها على رواية واحد من الثقات 
  .، أو األصمعي، أو ابن األعرايبكاخلليل
معمرة حية تتصف بالنضارة واإلشراق "فكثري من ألفاظ اللغة العربية   

اللذين كانت عليهما قبال ولكن املرء إذا ما نظر من زاوية أخرى إىل كثري 
من ألفاظ العربية فإنّ الصورة املتشكّلة لديه هي أنّ لسري العربية عرب الزمان 

ا يف وقوع تراخ بني اللفظ وداللته إىل حد اإليهام أحيانا، واملكان دورا جلي
أو يف نقل معىن من جمال آلخر، أو يف تعدد صور املعىن وتعدد استعماالته، 

ذا ـولعلّ ه )١("وهذا الذي تقدم مل يقع يف عهد األصمعي أو ابن األعرايب
الداليل، ما جعل عبد السالم مسدي يعترب ااز أداة اللغة إلجناز التحول 

يتحرك الدال فينـزاح عن مدلوله ليالبس مدلوال قائما أو مستحدثا، 
  .)٢("وهكذا يصبح ااز جسر العبور متتطيه الدوال بني احلقول املفهومية

 قد -فضال عن احملدثني–ويطالعنا املوقف العريب أنّ عددا من القدماء   
فلماذا التضييق على العامة؟،  مستشرفني ناموسها، ارتضوا هذه الظاهرة قائلني ا

  : اآليت-نستحضر-ومما ورد يف مظان التراث العريب من دعوات ومواقف 

                                 
مهدي أسعد عرار، جدل اللفظ واملعىن دراسة يف داللة الكلمة العربية، دار وائل،  )١(

 .١٩٢، عمان ،ص٢٠٠٢، سنة١ط
عبد السالم مسدي، مباحث تأسيسية يف اللسانيات، مؤسسة عبد الكرمي بن )٢(

 .٨٢، تونس، ص١٩٩٧عبداهللا، ط
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جلس، وأجازه البغدادي، حيث : أنكر مجع أن يقال للقائم إذا قعد
 .)١(محله على ااز مرادا به التعظيم

حني تسلك العامة طرق ااز، وتقول مات امليت، يلحنهم أبو حامت 
ه ال معىن له يف نظره، -تأثرا بشيخه األصمعي-جستاينالس؛ وألنه مل يردألن 

يف حني البطَليوسي استدرك على أيب حامت . مات احلي: فالصواب أن يقال
وقد . )٢(وصحح االستعمال حبمله على ااز، الذي ورد نظريه عن العرب

أحنى " البطليوسي ذكر يوهان ِفك تعقيبا على من اقتفى طريقة األصمعي أنّ
بشدة الالئمة على ابن قتيبة؛ ألنه احتضن مذهب األصمعي املتطرف يف تنقية 
اللغة، دون أن يعىن مبذاهب الثقات اآلخرين من علماء اللغة ولو على سبيل 

 .)٣("العرض فحسب
فقد  ،ري إىل إميانه ذا املبدأ الرحبوالبن دريد يف مجهرته التفاتة بديعة تش

يتحدث فيه عن انتقال دالالت األلفاظ، ومن " االستعارات" مســاه عقد بابا
ذلك حديثه عن أصل معىن اد قد كانت تدلّ هذه الكلمة  على امتالء بطن 

 .)٤("جمد فالن إذا امتأل بالكرم: "الدابة من العلف، مثّ قيل بعد ذلك

                                 
 .١٠٣، مصر ،ص١٩٠٧عة السعادة، طالبغدادي، ذيل الفصيح، مطب) ١(
، ٢تبة اآلداب، طمك ، اللحن يف اللغة مظاهره ومقاييسه،ينظر عبد الفتاح سليم) ٢(

 .١٢٧ص ،،القاهرة٢٠٠٦سنة
عبد احلليم :  ترسة يف اللغة واللهجات واألساليب،يوهان ِفك، العربية درا) ٣(

 .١١٣النجار، ص
 .٣/٤٣٣هـ، حيدر أباد، ١٣٤٥، ١العثمانية، طابن دريد، مجهرة اللغة، دائرة املعارف )٤(



١٥٤ المحور الثاني

وقد كان لذلك كله ناس : "وأشار ابن فارس إىل هذا األمر بقوله
يف " عبسور: " من قولناوكذلك يعلمون معىن ما نستغربه اليوم حنن. رفونهيع

ذهب هذا " فرس أشق أمق، ِخبق"و" امرأة ِضناِني"و" عيسجور"و ،الناقة
 .)١("كله بذهاب أهله ومل يبق عندنا إلّا الرسم الذي نراه

يف وسار أمحد خمتار عمر على هذا الطريق، وأكّد فاعلية ااز 
باب (..) االستخدام اازي : "التصحيح يف عدة مواضع من معجمه، يقول

ااز وميكن ختريج املثال املرفوض على "، )٢("واسع يف العربية ال حجر عليه
ااز على أنه (...) تصحيح املثال "، )٣(" الذي عالقته السببيةاملرسل
املؤنث  أنّ الكلمة من ميكن تصحيح االستعمال املرفوض على"، )٤("العقلي
  :، ولعلّ األمر يتضح من خالل النماذج اآلتية)٥("اازي

أجهش بالبكاء مرفوضة عند بعضهم؛ ألنّ كلمة أجهش مل " عبارة -
 عال صوته بالبكاء، بيد أنّ: ترد يف املعاجم ذا املعىن، واألفصح أن يقال
عاجم مبعىن هم يف امل" أجهش"العبارة املرفوضة صححت على أساس أنّ 

أ له فيمكن ختريج املثال املرفوض على اياز املرسل الذي عالقته بالبكاء و

                                 
 دار مكتبة ،عمر فاروق الطباع: حتـ، الصاحيب يف فقه اللغة العربية،ابن فارس)١(

 .٧١ص ، بريوت،١٩٩٣ سنة١ ط،املعارف
 .٦٠٢ص ،لصواب اللغوي دليل املثقف العريبمعجم ا ،خمتار عمر أمحد)٢(
 .١٤ل املثقف العريب،ص خمتار عمر، معجم الصواب اللغوي دلي أمحد)٣(
 .٢٩ص  ،املرجع نفسه)٤(
 .٣٠ص  ،املرجع نفسه)٥(



١٥٥ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

  .)١(السببية؛ ألنّ التهيؤ يستلزم الفعل عادة
 للمعلوم بدال رفضها بعضهم؛ الستعمال املبين" أذَّن العصر" عبارة -

أذّن املؤذن "أو " أُذّن بالعصر: " فاألفصح أن يقـال ،من املبين للمجهول
يتعدى بالباء ليفيد معىن اإلعالم بدخول وقت " أذّن"؛ ألنّ الفعل "بالعصر

  .)٢(الصالة، ومتّ تصحيح املثال املرفوض على أنه من ااز العقلي
أصيب يف أذُنه : " عبارة ومن باب املؤنث اازي كلمة أُذُن يف-

 ،ر وهي مؤنثةملة املذكّمعا" أُذن"رفضها األكثرية ملعاملة كلمة  ،"األمين
" املصباح"، هذا ما متّ ذكره يف "أصيب يف أذنه اليمىن: "فاألفصح قولنا

وذهب أمحد خمتار إىل تصحيح االستعمال املرفوض، " التاج"و" اللسان"و
الذي عوملت فيه الكلمة معاملة املذكّر اعتمادا على أنّ الكلمة من املؤنث 

ث، وهو نوع من املؤنث ذهب كثري من اازي اخلايل من عالمة التأني
القدماء إىل جواز تذكريه، مثل املربد وابن السكّيت، واألزهري، وقد حكي 

ما مل يكن فيه عالمة تأنيث وكــان غري : "عن املربد أنه كان يقول
، والعرب جتترئ على تذكري املؤنث إذا مل )٣("حقيقي التأنيث فلك تذكريه

  .يكن فيه عالمة تأنيث
وبقدر ما أنّ ااز سبيل مسعف يف التصحيح والتواصل فقد يكون 
سببا لاللتباس والغموض يف كثري من املواقف الكالمية كأن يوظّف املتكلّم 

                                 
 .١٤ص  ،نفسهاملرجع  )١(
 .٢٩ص  ، املرجع نفسه)٢(
 .٣٠ص  ،لصواب اللغوي دليل املثقف العريبخمتار عمر، معجم ا أمحد )٣(



١٥٦ المحور الثاني

أثناء التواصل مع اآلخرين ألفاظا بائدة غري مأنوسة، أو أن يتشبث السامع أو 
قع تفاصل مرده إىل املتكلّم بطور من أطوار تطور الكلمة دالليا دون آخر، في

متسك األول بداللة اللفظ يف طور معين ومتسك الثاين بداللة أخرى يف طور 
داليل آخر يف احلدث الكالمي نفسه، أو أن يفهم املتأخر ألفاظ املتقدم كما 

، ظنا منه أنّ تلك األلفاظ يف بيئتها األوىل كانت )١(يفهمها يف جمتمعه وزمانه
  . تعنيه عند أهل زمانه دون مراعاة للتطور والتغيرتعين عند أصحاا ما

وكان هلذا أستاذ األدب : "ويف هذا الصدد يقول إبراهيم أنيس  
اإلجنليزي حيذّرنا من تلك األلفاظ اليت نظن أننا نفهم معناها، ويقول لطالبه 
إنين ال أخشى عليكم يف أدب شكسبري من تلك األلفاظ الغربية اليت مل 

 نصوص أخرى، أو مل تسمعوا ا من قبل، ولكين أخشى تصادفوها يف
عليكم من تلك األلفاظ اليت ال تزال تشيع بصورا القدمية يف األدب 
اإلجنليزي احلديث، واليت خيطر يف أذهانكم ألول وهلة أنّ داللتها واضحة 
مألوفة لكم مجيعا، فهي حمل الزلل واخلطأ؛ ألنّ كثريا منها قد تطورت 

أما األوىل فأمرها هين ال تكلفكم سوى البحث . غريت مع الزمنداللته، وت
  .)٢("عنها يف مظاا والوقوف على معناها

 ، وميكن أن نضرب على ذلك مبثالني،ومثل هذا كثري يف العربية  
تنفَّس تنفُّس معناه عند فقهاء العربية  ،"تنفّس الصعداء: "ول قول بعضهماأل

 ، والصعداء مصدر مبعىن الصعود،ة وعسراأي لقي شد ؛اإلنسان يف الصعود
                                 

 .٢٠٨ص ،العربيةجدل اللفظ واملعىن دراسة يف داللة الكلمة  ،مهدي أسعد عرار )١(
 .١٢٣ ،ص١٩٦٣ ،سنة٢إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، مكتبة األجنلو مصرية، ط )٢(



١٥٧ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

 ،هذا املعىن يريدون الراحة واليسروعامة الناس اليوم يستعملوا بعكس 
، اليت كانت تعين يف القدمي مجال الثغر وصفاء "الشنب"والثاين كلمة 

  .)١(األسنان، وهي يف االستعمال احلديث مبعىن الشارب
يثة كعلم الداللة مثال  وعند التحول إىل العلوم اللغوية احلد  

sémantique La ه يعدر الداليل، بل إنر أو التطوجند اهتماما بالغا بالتغي 
حمورا رئيسا من حماوره، حيث تركّزت جهود الباحثني فيه ضمن ما دعي 

، الذي يبحث التغريات املختلفة اليت )٢(sémasiologieبعلم الداللة التارخيي
لقد رأينا أن كلّ : "Pierre Guiraudريوتصيب الكلمات، يقول بيري ج

كلمة عبارة عن جمموعة من املشتركات ويكفي لواحدة منها أن تتطور لكي 
، وأملح )٣("تغطي على املعىن ودمه، إنها تكتمه أوال مثّ تقوم بتعويضه

، وإنما )٤("الكلمات ال تطرد القدمية دائما"إىل أنّ  Vendryesفندريس 
يق أو نقل للمعىن، ويظهر التغير الداليل عند ستيفن هناك توسيع أو تضي

فقد يضاف مدلول جديد إىل : " يف صورتني اثنتنيS. Ullmann أوملـان

                                 
، ٥ط ،ار عمر، علم الداللة، عامل الكتبوينظر أمحد خمت. ١٢٦ املرجع نفسه، ص)١(

 ٢٤٨، ص١٩٩٨سنة
أمحد حممد  ،وينظر مبادئ اللسانيات.٢٣٥ ص، أمحد خمتار عمر، علم الداللة)٢(

 .٣٢١دمشق ،ص ،١٩٩٩ ،٢ط ، الفكرقدور، دار
 .٦٨، دمشق، ص١٩٩٢منذر عياشي، دار طالس، ط: بيري جريو، علم الداللة، تر) ٣(
عبد احلميد الدواخلي وحممد القصاص، مكتبة األجنلو  : فندريس، اللغة، تعـ)٤(

 .٢٤٦مصرية، ص



١٥٨ المحور الثاني

  .)١("كلمة قدمية أو كلمة جديدة إىل مدلول قدمي
ااز "وعقد فريد عوض حيدر يف كتابه علم الداللة مبحثا أمساه 

مع بينهما، وأكّد أنّ ااز الذي ، حتدث فيه عن العالقة اليت جت"والتوليد
يسهم يف منو اللغة هو ااز املرسل سواء أكان قائما على عالقة املشاة أم 
على عالقة غريها كالسببية، وهذا اجلانب من ااز، هو أكثر اجلوانب 

ويرتبط . الواقعة يف دائرة اهتمام اللغوي عندما يدرس التغري والتطور الداليل
، "التوليد املعنوي"أهل اللغة بقسم فقط من أقسام التوليد هو ااز عند 

ترجع أحيانا التغريات املختلفة اليت تصيب : "الذي أشار إليه فندريس بقوله
 )٢("التضييق، واالتساع، واالنتقال: الكلمات من حيث املعىن إىل ثالثة أنواع

  .نحت، والتركيبفمرتبط باالشتقاق، وال" التوليد اللفظي: "أما القسم الثاين
الذي يتوافق مع قول ابن فارس -ولعل يف تقرير أمحد خمتار اآليت

وواهم كلّ الوهم من يظن أن : "  كفاية واختصارا للكالم-املذكور سابقا
فصحانا اليوم سواء يف مفرداا أو تراكيبها أو نظام مجلها صورة طبق األصل 

، )٣(" تتطور العاميةمن فصحى اجلاهليني أو غريهم، فالفصحى تتطور كما
 ألفاظ احلضارة واملصطلحات واملتأمل يف مادة املعجم الوسيط ويف قوائم

امع واهليئات العلمية يف العامل العريب يعرف إىل أيالعلمية اليت وضعتها ا 

                                 
مكتبة اآلداب،  ،لم الداللة دراسة نظرية وتطبيقيةع ،فريد عوض حيدر) ١(

 .٦٩، القاهرة، ص٢٠٠٥ط
 .٢٥٦عبد احلميد الدواخلي وحممد، ص :فندريس، اللغة، تعـ) ٢(
 .٢١ أمحد خمتار عمر، العربية الصحيحة، ص)٣(



١٥٩ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

مثل القطار أو فإذا عدنا بالذاكرة إىل كلمات  ،مدى ميكن للغة أن تتطور
لقطار كان يطلق على جمموعة ر بأذهاننا أنّ افهل خيط ،الربيد أو السيارة

 والسيارة على اموعة ،يد على الدابة اليت حتمل األخباروالرب ،اإلبل
  . وغريها،وخمابرةوإعدام  ، وقنبلة، وهكذا يف دبابة،السائرة

  : الحقيقة اللغوية-٣
 ،ونات املوزعة يف التراث العريبتقرن احلقيقة مع ااز يف أمهات املد

سواء كانت بالغية، أو لغوية، أو أصولية وحىت منطقية، فال نستغرب عندما 
وقد اهتم ا . جندها جنبا إىل جنب بصحبة ااز يف كتب التصحيح اللغوي

أمحد خمتار وأشاد بدورها يف قبول عدد من االستعماالت، يقول يف هذا 
، "لغوي احلقيقيهذا ال مينع من استخدام الفعل ومشتقاته مبعناه ال: "الشأن

افترسها أسد : "وجاء هذا التقعيد يف أثَِر خالف حول صحة قول بعضهم
ال " كاسر"، ذهب مجع إىل رفض االستعمال حبجة أنّ الوصف "كاسر

  .افترسها أسد ضاٍر: يستعمل إال مع الطري، والفصيح أن يقال
ستخدام ال مينع من ا"وارتضى مجع آخر تصحيح املثال املرفوض، مؤكّدين أنه 

، "رجل كاسر: "ومشتقاته مبعناه اللغوي احلقيقي، ولذا قال العرب" كسر"الفعل 
إذا هزمتهم، " كسرت القوم: "على اإلبل اليت تكسر العود، وقالوا" الكواسر"وأطلقوا 

، وهذا الرأي وجيه، وشبيه مبا ذكره )١("وهي أوصاف تتناسب مع األسد كذلك
: أبا احلسن األخفش يقول مسعت املربد يقولُمسعت : "الزجاج يف أماليه  يقول

أصحابنا يقولون هدل احلمام هديال وهدر هديرا إذا صوت، وهدر اجلمل وال يقال 
والتغريد قد يكون من اإلنسان  فإذا طرب غرد تغريدا، وغري أصحابنا جييزههدل، 

                                 
 .٤٠خمتار عمر، معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب، ص أمحد) ١(



١٦٠ المحور الثاني

  .ية للكلمة، فالذين أجازوا اعتمدوا على الداللة اللغو)١("وأصلُه من الطري
  : التضمين-٤

التضمني من القواعد اليت لفتت أنظار اللغويني فصرفوا وكدهم يف حبثها 
وحتقيقها، ولكنهم اختلفوا يف هذه الظاهرة العربية واتسع مضمار اخللف بينهم، 
بني منكر ومؤيد، فمال بعضهم إىل إقرارها يف الدرس النحوي والتماسها يف 

هذا الباب يتلقاه الناس "وثاق فمنعوها اعتقادا أنّ التصحيح، وآخرون شدوا ال
  .)٢("مغسوال ساذجا من الصنعة وما أبعد الصواب عنه، وأوقعه دونه

للتضمني يف سياق املعجمات العربية دالالت عدة ختتلف باختالف 
الوجوه اليت استعمل فيها، ولعلّ الداللة األقرب إىل مراد اللغويني هي أنّ 

، أما يف االصطالح فعده التهانوي )٣("يء يف شيٍء حيويهجعل الش"التضمني 
إيقاع لفظ موقع غريه لتضمنه معناه، ويكون يف احلروف واألفعال، وذلك "

بأن تضمن حرف معىن حرف، أو فعل معىن فعل آخر، ويكون فيه معىن 
الفعلني معا، وذلك بأن يأيت الفعل متعديا حبرف ليس من عادته التعدي به، 

 إىل تأويله أو تأويل احلرف ليصح التعدي به، واألول تضمني الفعل، فيحتاج
  . )٤("والثاين تضمني احلرف

                                 
 .٥٣أبو القاسم الزجاج، األمايل، ص) ١(
 ٨-٢/٧اخلصائص ، ،ابن جين) ٢(
 .٦٠٣شهاب الدين أبو عمرو ،دار الفكر، لبنان، ص: حتـ  ،مقاييس اللغة ابن فارس ،) ٣(
علي دحروج، مكتبة : التهانوي حممد علي، كشاف اصطالحات الفنون، حتـ) ٤(

 .١/٤٦٩، لبنان، ١٩٩٦، سنة ١لبنان، ط



١٦١ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

وال تأكلوا أمواهلم إىل : "ومن أمثلة تضمني الفعل قوله تعاىل
 النحو استعمال تضيفوا، أما تضمني احلرف يذكر علماء: ، مبعىن)١("أموالكم

خل املدينة على حني غفلة من ود: "حنو قوله تعاىل ،"يف"مبعىن " على"
، حنو قول ذي "على"مبعىن " عن"يف حني غفلة، واستعمال : ؛ أي)٢("أهلها

  :اإلصبع حرثان بن احلارث العدواين
  وال أنت دياِني فَتخزوِني ، أَفْضلْت يف حسٍب    عـنيالٍه ابن عمك ال

يف " عن"مبعىن " على"، واستعمال )٣(ال أفضلت يف حسٍب علَي: أي
  :)٤(قول قحيف العقيلي مادحا

  إذَا رِضيت علَي بنـــو قشيٍر    لَعمر اهللا أَعجبِني ِرضاهــا
تضمني "إذا رضيت عني، وأضاف الزركشي نوعا ثالثا أمساه : أي

 ،)٦("حقيق على أن ال أقول على اهللا إال احلق: "كقوله تعاىل ،)٥("االسم
  .يق معىن حريص ليفيد أنه حمقوق بقول احلق ،وحريص عليهضمن حق

 يف أمر تناوب حروف -كما أحملنا آنفا-وقد شجر خالف وجدل رحب

                                 
 .٠٢: سورة النساء، اآلية) ١(
 .١٥:سورة القصص ،اآلية) ٢(
 .٣/٢٣، القاهرة، ١٩٨٠، يوليو٢٠ابن عقيل، شرحه على األلفية، دار التراث، ط) ٣(
 .٣/٢٥املصدر نفسه ،) ٤(
حممد أبو الفضل إبراهيم،دار :الزركشي بدر الدين ،الربهان يف علوم القرآن ،حتـ) ٥(

 .٣/٣٣٨التراث، القاهرة ،
 .١٠٥:سورة األعراف ،اآلية) ٦(



١٦٢ المحور الثاني

اجلر بني البصريني والكوفيني، حيث منع البصريون وقوع بعض حروف اجلر 
أنّ األصل يف كل حرف "موقع بعضها وأجاز الكوفيون ذلك، وحجة البصريني 

، فأهل الكوفة )١("لى ما وضع له، وال يدلّ على معىن حرف آخرأال يدلّ إال ع
حيملون على ما يعطيه الظاهر من وضع احلرف موضع غريه، وأهل البصرة يبقون 
احلرف على معناه الذي عهد فيه، إما بتأويل يقبله اللفظ، أو بأن جيعلوا العامل 

  .)٢(مضمنا معىن ما يعمل يف ذلك احلرف
كوفيون إىل  ذهب ال)٣("صلبنكم يف جذوع النخلوأل: "فقوله تعاىل  

ص بأنّ هناك تشبيها ومنع البصريون ذلك وتأولوا الن ،"على"مبعىن " يف"أنّ 
وإما  ، فهو من باب ااز،كّنه من اجلذع باحلالِّ يف الشيءللمصلوب لتم

جاء يف سياق  ، ووافقهم ابن عصفور،)٤(على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى
ألنّ  ؛ يف ذلك-أي الكوفيني–ال حجة هلم : " الكوفيني قولهرده على

يف " يف"أي إنّ  ،)٥("اجلذوع قد صارت هلم مبعىن املكان الستقرارهم فيها
  .موضعها وال تناوب يف اآلية

                                 
  .٢/٤٧، القاهرة ،٢٠٠٥اإلنصاف يف مسائل اخلالف، دار الطالئع، طاألنباري،  )١(
املكتب  ،يف العربية بني املصطلح والوظيفةحروف اجلر  ،ينظر نور اهلدى لوشن )٢(

  .٩٤، ص٢٠٠٦اجلامعي احلديث، ط
 .٧١:اآليةسورة طه  )٣(
  .١/١١ابن هشام، مغين اللبيب ،ينظر  )٤(
دار الكتب  ، صاحب أبو جناح:حتـ ،ابن عصفور، شرح مجل الزجاجي )٥(

  .١/٥١١ ،العراق ،١٩٨٠للطباعة، ط
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يف حني ارتضى مجع آخر ما أقره الكوفيون من إمكان نيابة حروف اجلر   
" تأويل مشكل القرآن"تابه يف ك) هـ٢٧٦ت(بعضها، فقد عقد ابن قتيبة عن 

، وأيضا خص يف كتابه )١("لدخول حروف الصفات مكان بعض"بابا خاصا 
، وعقد الثعاليب )٢("دخول بعض الصفات على بعض"بابا لـ" أدب الكاتب"
وقوع حروف املعىن مواقع "فصال يف " سر العربية" يف كتابه )هـ٤٣٠ت(

  . تب اللغة والنحو، وغري ذلك مما هو مقرر يف تضاعيف ك)٣("بعض
وحنن نتحسس الطرح اللغوي والنحوي يف مظان التراث  ،ولكن

ضمني احلرف وضعوا العريب حملنا شيئا مهما وهو أنّ عددا من الذين أجازوا ت
ا انتفى وهو وجود صلة وتقارب بني احلرفني فإذ ،شرطا لتحقق ذلك

 حقيقة فهذه): "هـ٣١٦ت(يقول ابن السراج  ،التقارب ال يصح التناوب
 ، ووضح ابن السيد)٤("تعاقب حروف اخلفض فمىت مل يتقارب املعىن مل جيز

هذا الباب أجازه قوم من النحويني أكثرهم : "البطليوسي هذه الفكرة بقوله
ألنّ من  ؛ ويف القولني نظر،ني ومنعه قوم أكثرهم من البصرينيمن الكوفي

                                 
س الدين، دار الكتب ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، علّق عليه إبراهيم مش) ١(

 .٢٩٨ص ،، بريوت٢٠٠٢ ،١العلمية، ط
، ٢٠٠٣ ،٣ الكتب العلمية، طابن قتيبة، أدب الكاتب، شرحه علي فاعور، دار) ٢(

 .٣٢٩ص ،بريوت
، ١٩٩٨، ١املني نسيب، دار اجليل، ط: الثعاليب، فقه اللغة وسر العربية، حتـ) ٣(

 .٤٢٨بريوت، ص
، ١ط ،مد عثمان، مكتبة الثقافة الدينيةحم: حتـ ، األصول يف النحو،ابن السراج) ٤(

 .١/٣٦٩ ، القاهرة ،٢٠٠٩
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 ،وهو يريد مع زيد ، زيدأجاز دون شرط وتقييد لزمه أن جييز سرت إىل
مع : ؛ أي" عاقل إىل حسب ثاقبإن فالنا لظريف: "قياسا على قوهلم

  )...مع عمرو: (أي ؛)زيد يف عمرو( ولزمه أن جييز ،حسب
هذه املسائل ال جييزها من جييز إبدال احلروف، ومن منع ذلك على 

أشياء كثرية ألنّ يف هذا الباب  ؛يتعسف يف التأويل لكثري مما ورداإلطالق لزمه أن 
إنّ هذا من : يبعد تأويلها على غري البدل، وال ميكن للمنكرين هلذا أن يقولوا

ضرورة الشعر؛ ألنّ هذا النوع قد كثر وشاع، وأنه خيص الشعر دون الكالم، فإن 
وكان ايزون له ال جييزون من كل موضع، ثبت ذا ، مل يصح إنكار املنكرين له

  .)١("ري جائز القياس عليهأنه موقوف على السماع غ
والنتيجة اليت آل إليها البطليوسي بوقف التضمني على السماع ليست 

ياسيته وتابعهم على ذلك أنّ هناك مجعا من املتقدمني نادوا بق ،حملّ إمجاع
جتماعية مع واقع احلياة اال"وإقرارهم به جاء مسايرة  ،ذلك احملدثون

إذا " مينع هذا االجتاه من تأكيد أنه ولكن هذا مل ،"وظروف اللغة املستعملة
  .)٢("أمكن إجراء اللفظ على مدلوله،فإنه يكون أوىل

ولعل ما يستوقف الباحث والناظر اللغوي يف زاوية أخرى من زوايا 
أليس التضمني ضربا من ااز؟ ،انقسمت يف : حبث هذا املبدأ التساؤل اآليت

  :)٣(احلقيقة اآلراء إىل ثالثة مذاهب
                                 

  .٣٣٩-١/٣٣٨، االقتضاب،البطليوسي )١(
  .٩٧، صيف العربية بني املصطلح والوظيفةنور اهلدى لوشن، حروف اجلر  )٢(
 .٩٥ص ،ينظر املرجع نفسه )٣(
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يرى أنّ املادة املتضمنة قد استخدمت على الوجه احلقيقي  :ألولا-   
  .مع قطع الصلة بينها وبني األصل

مع توفر  ،ملادة استخدمت على الوجه اازييرى أنّ ا: الثاين-   
  .القرينة اليت تدلّ على ذلك

  .رأي توفيقي جيمع بني احلقيقة وااز: الثالث-   
رار واملنع، بني اإلق ،ر حول التضمنيلدائوأيا كان نوع اخلالف ا  

ال خيالف طبيعة "وبني احلقيقة وااز يكفينا أنه  ،وبني السماع والقياس
وال يصادم قاعدة مقررة فيها وهو أدخل يف باب  ،اللغة وروحها

فأي  ، التوليد والقياس وحماكاة النظريوقد يكون من آثار (...)األسلوب 
 زة وتصحيح الكثري منعلى هذا االعتقاد متّ إجا، وبناء )١(" ؟حرج يف هذا
  :ومن ذلك نذكر اآليت ،االستعماالت

  :   تصحيح االستعمال بتضمين الحرف
 ، عن، يف، لـ، بـ،على: دا من حروف اجلر نذكر منهاومشل عد 

  :وغريها ولعل األمر يتضح من خالل االستعماالت اآلتية
ال " آخذ"نّ الفعل أل ؛مرفوضة عند بعضهم ،"ذَه على ذنبهآخ"-

:  فالفصيح أن يقال،تعدى إىل املفعول الثاين بالباءوإنما ي" على"يتعدى بـ
ني نيابة ومع ذلك متّ تصحيح االستعمال املرفوض بإجازة اللغوي ،آخذَه بذنبه

فعل معىن فعل آخر كما أجازوا تضمني  ،حروف اجلر بعضها عن بعض

                                 
 .١٦٥أمحد خمتار عمر، العربية الصحيحة، ص )١(



١٦٦ المحور الثاني

عل إذا تضمن معىن فعل جاز أن يعمل الف: "جاء يف املصباح ،فيتعدى تعديته
  .)٢(وقد أقر جممع اللغة املصري هذا وذاك ،)١("عمله

ال " أجاب" ألنّ الفعل ؛ مرفوضة عند بعضهم،"أجاب على السؤال"-
 ،"أجاب عن السؤال: "ألفصح أن يقالفا" عن"وإنما بـ" على"يتعدى بـ

  .)٣(ومتّ قبول وتصحيح االستعمال املرفوض باعتماد التضمني
ة عند بعضهم لتعدية الفعل مرفوض ،"أثّر به كثريا موت صديقه"-

 ،فيه كثريا موت صديقهأثّر : الفصيح أن يقال ،"يف" وهو يتعدى بـ،بالباء
 ودلّ القرآن ،)٤(وأجاز مجع االستعمال املرفوض باالستناد إىل قاعدة التضمني

 ، أي يف بدر؛)٥("ٍرولقد نصركم اهللا ببد" :يف مثل قوله تعاىل ،على هذا
  . يف بكّة:أي ؛)٦("إنّ أول بيٍت وضع للناس للّذي ببكة: "وقوله تعاىل

" يف"الستعمال حرف اجلر  ؛ مرفوضة عند مجاعة،"أخلّ يف عمله"-
أخلّ بعمله ومتّ تصحيح االستعمال : الفصيح ،"الباء"بدال من حرف اجلر 

  .)٧(املرفوض باالحتجاج بالتضمني
                                 

املصباح املنري، طبعة نوبليس، -أمحد بن حممد بن علي الفيومي، قاموس اللغة )١(
  .٤/٥٠٥القاهرة، 

  .١خمتار عمر، معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب، ص أمحد )٢(
 .١١ينظر املرجع نفسه، ص )٣(
  .٩ي دليل املثقف العريب، صخمتار عمر، معجم الصواب اللغو أمحد )٤(
  .١٢٣:سورة آل عمران، اآلية )٥(
 .٩٦:سورة آل عمران، اآلية )٦(
 .١١ينظر املرجع نفسه، ص )٧(
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ال يتعدى " باىل" ألنّ الفعل ؛ مرفوضة عند بعضهم،"ه لال أبايل"-
  :  حنو؛أو حبرف الباء ،"ال أباليه" وإنما بنفسه ،بالالم

، وقد صحح أمحد خمتار االستعمال املرفوض استنادا إىل "ال أبايل به"
، وهذا ما أقره جممع )١(إجازة اللغويني نيابة حروف اجلر بعضها عن بعض

  .هرة من قبلاللغة العربية بالقا
، مرفوضة عند بعضهم؛ ألنّ الفعل "أحال األمر إىل فالن"- 

أحال األمر على : ، الفصيح"على"، وإنما بـ"إىل"ال يتعدى بـ " أحال"
فالن، وصحح مجاعة االستعمال املرفوض بإجازة نيابة احلروف بعضها 

   .)٢(عن بعض

  :  تصحيح االستعمال بتضمين الفعل-
رفوضة عند بعضهم لتعدية الفعل حبرف اجلر ، م"آمل يف النجاح"-

آمل النجاح وميكن تصحيح االستعمال : ، وهو يتعدى بنفسه، الفصيح"يف"
فيتعدى مثلهما " أرغب"أو " أطمع"معىن الفعل " آمل"املرفوض بتضمني

 ٣("يف"حبرف اجلر(  
، مرفوضة عند البعض؛ لتعدي الفعل "حرق اخلشب فأحاله رمادا"-

  . الثاين بنفسه، وهو يتعدى حبرف اجلرإىل املفعول 
حرق اخلشب فأحاله إىل رماد، وصحح االستعمال املرفوض : الفصيح

                                 
 .٤معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب، ص ،خمتار عمر أمحد) ١(
 .١٦معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب، ص ،خمتار عمر أمحد) ٢(
 .٣صاملرجع نفسه، ) ٣(
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  .)١(فيكون متعديا إىل مفعولني بنفسه" صير"معىن الفعل " أحال"بتضمني الفعل 
الفعل لتعدي  ؛ مرفوضة عند بعضهم،"أخلف صديقي بوعده"-

أخلف صديقي : د بنفسه الفصيحعوهو مت ،"الباء"حبرف اجلر " أخلف"
فأخلفتم " :ودليل األول من القرآن ، أخلفين صديقي الوعد،وعده

وميكن تصحيح  ،)٣("أخلفوا اهللا ما وعدوه: "ودليل الثاين ،)٢("موعدي
  .)٤(فيعدى بالباء ،"مل يرب"معىن " أخلف"فوض بتضمني االستعمال املر

ضة عند البعض؛ ألنّ الفعل قد ، مرفو"شنوا حربا أدت م إىل اهلالك"-
إىل مفعول " أدى"تعدى إىل كلّ من املفعولني حبرف جر واملعروف تعدية الفعل 

   .شنوا حربا أدت اهلالك إليهم: واحد بنفسه، وإىل ثان حبرف اجلر، الفصيح
  .)٥("أفضى"معىن " أدى"وصحح بعضهم العبارة املرفوضة بتضمني الفعل 

 وهو ،"عن" لتعدية الفعل بـ؛ بعضهمهارفض ،"أبـى عن ذلك"-
ويأبـى اهللا إال أن يِتم : "أبـى ذلك قال تعاىل: الفصيح ،يتعدى بنفسه

معىن الفعل " أبـى"وصححها بعضهم على أساس تضمني الفعل  ،)٦("نوره
  .)٧("عن"اللذين يتعديان حبرف اجلر " امتنع"أو " ترفّع"

                                 
 .١٦ص ،ينظر املرجع نفسه )١(
 .٨٦ :سورة طه، اآلية )٢(
 .٧٧ :سورة التوبة، اآلية )٣(
  .٢٥ص ،ينظر املرجع نفسه )٤(
 .٢٧ص ،ينظر املرجع نفسه )٥(
 .٣٢ :اآلية سورة التوبة، )٦(
 .٧ص ،ينظر املرجع نفسه )٧(
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  : النحت-٥
وضرب  ،من مظاهر التوليد الداليل مظهر Contaminationالنحت 

وتكيفا  ،حدثا عارضا يف اللسان العريب"د من ضروب االشتقاق يف اللغة، يع
، وهو أخذ كلمتني أو أكثر وحذف حرف أو حرفني )١("طارئا على جهازه

أو أكثر منهما معا، أو من إحدامها فقط وضم احلروف املتبقية، حبيث نكون 
  :    )٢(أو فعللة يف الغالب، من ذلككلمة جديدة على وزن فعلل 

   .Marinage) من محل وفرغ( محرغة -    
  . Laryngotomie) من قطع وحنجرة( قطجرة -    
    .Stylo à encre) قلم وحرب( قلرب -    

بابا حول " الصاحيب يف فقه اللغة العربية"وخصص ابن فارس يف كتابه 
ن كلمتني كلمة واحدة، وهو العرب تنحت م: "النحت، من بني ما جاء فيه

منسوب إىل امسني، عبد " رجل عبشمي: "جنس من االختصار، وذلك
بل إن البن فارس رأيا خالف فيه مجهور اللغويني، فند فيه . )٣("ومشس

اللغة العربية كسائر اللغات السامية لغة اشتقاقية ليس من : "املسلّمة القائلة

                                 
، عبد السالم مسدي، املصطلح النقدي، مؤسسة عبد الكرمي بن عبد اهللا) ١(

 .٢٥، تونس، ص١٩٩٤ط
عز الدين الكتاين اإلدريسي، بعض الوسائل اللغوية املستعملة يف توليد ) ٢(

املصطلحات، وقائع ندوة الدراسات املصطلحية والعلوم اإلسالمية اليت نظمتها 
 .١٠٢كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا بفاس، ص

 .٢٦٤-٢٦٣ابن فارس، الصاحيب، ص) ٣(
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ل اللغات اهلندوأوربية ذات الطبيعة طبيعتها النحت الذي هو أصل من أصو
األشياء الزائدة على ثالثة أحرف : "وذهب مذهبا خمالفا مفاده" اإللصاقية

، وعرف هذا الرأي يف الوسط اللغوي احلديث اختالفا )١("فأكثرها منحوت
  .بني مؤيد ورافض

فلمجمع اللغة العربية بالقاهرة أكثر من موقف، فقد أصدر قرارين   
ركب "حكما على ابن فارس بأنه ) ١٩٤٨( تضمن أوهلما بشأن النحت،

، مثّ بعد "التعسف والشطط يف محل ما زاد على ثالثة أحرف على النحت
، وجاء )٢("النحت عندما تلجئ إليه الضرورة العلمية"ذلك أجاز امع 

النحت ظاهرة لغوية : "على قدر من املرونة نصه) ١٩٦٥سنة(القرار األخري 
إليها اللغة قدميا وحديثا، ومل يلتزم فيه األخذ من كل الكلمات وال احتاجت 

موافقة احلركات والسكنات، وقد وردت من هذا النوع كثرة جتيز قياسيته 
على أن  ،تني أو أكثر اسم وفعل عند احلاجة أن ينحت من كلمومن مث جيوز

ن فإن كا يراعى ما أمكن استخدام األصلي من احلروف من دون الزوائد،
ريب والوصف منه بإضافة ياء املنحوت امسا اشترط أن يكون على وزن ع

 إلّا إذا اقتضت وإن كان فعال كان على وزن فعـلل أو تفعلل ،النسب
  .)٣("الضرورة غري ذلك، وذلك جريا على ما ورد من الكلمات املنحوتة

                                 
 .٢٦٤املصدر نفسه، ص) ١(
-، يناير٢-١،ج٥٧وجيه السمان، النحت، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، م) ٢(

 .١٠٩-٩٢، ص١٩٨٢أبريل، 
 .١٠٩-٩٢ص ،املرجع نفسه) ٣(



١٧١ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

وفيما خيص سببب نشوء بعض املنحوتات يف اللغة يرجع بعضهم   
لمتني وردتا إىل ذهنه يفصل بني ك" املتكلّم قد يعسر عليه أن ذلك إىل أنّ
لنتيجة وا ،لكلمتان فيما بينهما تداخال تاماوربما تتداخل ا ،دفعة واحدة

 أو ،ود كلمة هي خليط من عناصر خمتلفةوج ،الطبيعية ملثل هذه الزلّة
صريورة الكلمتني كلمة واحدة، عن طريق النحت، أو تكوين كلمة 

مشتملة على مزيج من أصوات كلمتني أخريني، وجامعة ملعنييهما، صناعية، 
وأكثر الكلمات اليت تتكون ذه الطريقة، ذات عمر قصري، غري أنّ قدرا غري 

  .)١("يسري منها، قد يكتب له البقاء، فيستقر يف اللغة كلمات جديدة
  :)٢(ويف املوروث اللغوي العريب يقسم النحت إىل أربعة أقسام

وهو أن تنحت من مجلة فعال يدل على حكاية : ت الفعليالنح -١
  القول أو حدوث املضمون أو يتضمن معناها،مثل 

جعلت اهللا "؛ "جعفل"، و"ال حول وال قوة إلّا باهللا"من " حوقل"
  ".حسيب اهللا"من " احلسبلة"، و"فداك

هو حنت كلمة من كلمتني للداللة على صفة : النحت الوصفي -٢
على صفة أقوى منها يف الداللة؛ مثل قول العرب للرجل مبعناها، أو تدل 

يف ضرب معىن الشدة والصالبة،  ".ضبط وضرب"من " ضبطر: "الشديد
  .منحوت من الصلد والصدم" الصلدم"و

                                 
وينظر رمضان . ١٤٣، صكمال بدر: ينظر ستيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، تر) ١(

 .٣٠١ القاهرة، ص٦ية، مكتبة اخلاجني، طعبد التواب، فصول يف فقه العرب
 .٩٦-٩٥، ص٢٠٠٢ينظر حممود عكاشة، الداللة اللفظية، مكتبة األجنلو مصرية، ط )٢(



١٧٢ المحور الثاني

من " جلمود"أن تنحت من كلمتني امسا، مثل : النحت االمسي -٣
 :جلد ومجد، وقد جيمع االسم املنحوت مجيع حروف ما حنت منه، مثل

  ".حب قر: "للبرد، وأصله" حبقر"
وهو الذي يتحقق يف النسب، كأن تنسب شيئا : النحت النسيب -٤

  ".طربخزى: "فتقول" خوارزم"و" طربستان"أو شخصا إىل بلديت 
  :)١(ويقسم املستشرق الروسي كيفورك ميناجيان النحت إىل نوعني  
يبقى الشكل هو توليد الكلمة من كلمتني حبيث ال : تركيب حنيت -١

  . لكلتا املنحوتتني سليمااألوىل
حبيث ال ) أو أكثر(هو تركيب كلمة من كلمتني : تركيب مزجي -٢

تفقد أية كلمة حرفا من أصلها، بل تمزج باألخرى، وتكتبان يف شكل 
  .كلمة واحدة

وباإلضافة إىل األمهية اليت يكتسيها النحت يف جمال التجديد اللغوي 
؛ فإنّ له قيمة ودورا مهما يف جمال التصحيح اللغوي، والتوليد االصطالحي

 على عدد من اللغويني -بواسطة هذا املبدأ -فقد استدرك أمحد خمتار 
يف " رمسلة"ختطئتهم بعض املفردات حبجة عدم مساعها عن العرب، مثل لفظة 

أي حتويله إىل اقتصاد " تتجه الدولة إىل رمسلة االقتصاد: "قول أهل االقتصاد
ايل، هذه الكلمة رفضها البعض وصححها البعض اآلخر باالرتكاز على رأمس

 فالنحت هنا يتيح وضع مصطلح مفرد للداللة على حتول"ظاهرة النحت 
وعلى هذا تكون الكلمة  ، يف الدولة إىل النظام الرأمسايلاالقتصاد

                                 
يناير  ،١، ج٩.ثا، جملة اللسان العريب، مكيفورك ميناجيان، النحت قدميا وحدي)١(

 .١٦٤ ،ص١٩٧٢



١٧٣ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

، رفضها البعض؛ ألنّ الفعل مل "حبذ"، ويف السياق ذاته لفظة )١("صحيحة
 يف املعاجم القدمية، وصححها البعض اعتمادا على حنت القدماء من يأت

  .)٢(حبذ: فعال، فقالوا" ذا"حبط، واسم اإلشارة "الفعل 
 وبالرغم من القيمة اللغوية والتصحيحية للنحت فإن مجهور اللغويني  

 أثناء عملية التوليد، ويبدو -ما أمكن ذلك –احملدثني يؤكدون ضرورة حتاشيه 
ضحا من خالل موقف جممع اللغة املصري السابق ومن قرار امع العلمي ذلك وا

عدم جواز النحت إال عند عدم العثور على لفظ عريب "العراقي، فقد صرح بـ
قدمي واستنفاد وسائل تنمية اللغة، من اشتقاق وجماز واستعارة لغوية وترمجة، على 

نحـوت الذّوق العريب أن تلجئ إليه ضرورة قصوى، وأن يراعى يف اللفظ امل
أسلوبا ناشزا يف صياغة "، هذا التضييق على النحت جبعله )٣("وعدم اللبس

نشعر أن " دعا إبراهيم أنيس وغريه إىل موقف وسط )٤("املصطلحات العربية
النحت يف بعض األحيان ضروري ميكن أن يساعدنا على تنمية األلفاظ يف اللغة، 

وحىت ال تترك املسألة مفتوحة ويعزف . )٥("الولذا نرى الوقوف منه موقفا معتد
كلّ على لياله اجتهد أهل الدراية باللغة يف وضع معايري تضبط آلية النحت، ومن 

  :)٦(مجلة تلك املعايري نذكر اآليت
                                 

 .٤٠٠أمحد خمتار، معجم الصواب اللغوي، ص) ١(
 .٣١٠ نفسه، صينظر املرجع) ٢(
 .٤، بريوت، ص٢٠٠١معجم مصطلحات النقد العريب القدمي، مكتبت لبنان ناشرون، ط) ٣(
 .٢٨عبد السالم مسدي، املصطلح النقدي، ص) ٤(
 .٧٥، القاهرة، ص١٩٦٦إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة األجنلو مصرية، ط) ٥(
لنقدي العريب اجلديد، الدار ينظر يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب ا) ٦(

 =وينظر حممد ضاري محادي النحت . ٩٦، لبنان، ص٢٠٠٨ ،١العربية للعلوم، ط



١٧٤ المحور الثاني

فنقول يف كهربائي  ،عندما تلجئ إليه الضرورة العلمية جيوز النحت -
  .كهرمغنطيسي: مغنطيسي
كي ال  ،كلمة املنحوتة عن أربعة أحرفف ال ألّا يقلّ عدد حرو-

  .تلتبس بكلمة أخرى حتمل احلروف نفسها
عىن خيتلف عن  أن يكون لكل كلمة من الكلمات املنحوت منها م-

  .لتجتمع املعاين يف الكلمة املنحوتة ،معىن الكلمة األخرى
  . أن ننحت من الكلمات األكثر تداوال واستعماال-
  .على ترتيبها بعد النحت أن تبقى حروف املنحوت منه -
 أن تشمل كل كلمة منحوتة على حرف أو أكثر من حرف من -

لغوي معروف يشمل  تطبيقا لقانون) ف،م،ل،ن،ب،ر(حروف الذالقة 
  .الكلمات الرباعية واخلماسية األصل

 ، النسيج الصويت للكلمة املنحوتة التحقق من االئتالف املطلوب يف-
اع حرفني إذ ال يستساغ اجتم ، احلروفوع يف تنافروالغاية جتنب الوق

 والعني ، واهلاء مع العنيكاجتماع الصاد مع اجليم، ،متنافرين يف كلمة عربية
  ... والطاء مع اجليم، واجليم مع القاف،مع اخلاء
 ، العربية من إفراد وتثنية، ونسبة أن تؤدي الكلمة املنحوتة حاجات-
  ...وإعراب
كأن تكون على وزن  ،مكانقدر اإل-عريبأن تكون على وزن -

  .مثال) فعللة(أو ) فعلل(
  ــــــــــــــ

يف العربية واستخدامه يف املصطلحات العلمية، جملة امع العلمي العراقي،   =
 .١٨٧ ص٨٠، نيسان٣١الد



١٧٥ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

  : التخفيف-٦
  باب يف العربية عتيق)١("العدول عن املستثقل"اخلفة أو التخفيف و  

ومقصد بديع، جتنح إليه العرب يف كالمها وتعليلها، وينعت يف سياق معريف 
 اللغوي من السياقات املتداولة يف البيئة العربية بأنه مظهر من مظاهر التفسري

الذي ينبين على الذوق االستعمايل للغة، وقد أشاد متام حسان بقيمته، حيث 
من مظاهر الطاقة التفسريية يف النحو العريب ظاهرة التعليل ألحكام "قرر أنّ 

أن يكون أوسع العلل العربية جمال تطبيق " طلب اخلفة"النحو وأقيسته، ولعلّ 
اللغة احلديث، إذ جيد لنفسه مكانا مهما وحسبه أن جيد اعترافا مؤكدا من علم 

  .)٢(" أي االقتصاد يف اهودEconomy effort: بني مبادئه حتت عنوان
وبالفعل أثبت علماء اللغة الغربيون واألمريكيون أن مثّة قوانني عامة   

تؤكّد على وجود هذه الظاهرة يف كل اللغات، ويبقى التفاوت من لغة إىل 
ارقة، ويف معرض التوضيح والبيان يفسر اللغوي أخرى هو العالمة الف

التغير الذي حيدث يف اللغات أنه نزوع حنو السهولة " هويتين"األمريكي 
وتوفري اجلهد، وأكّد أن كل ما نكتشفه من تطور يف اللغة ليس إال أمثلة 
لرتعة اللغات إىل توفري هود الذي يبذل يف النطق، وأنّ هناك استعدادا 

، وعزا )٣(ء عن أجزاء الكلمات اليت ال يضر االستغناء عنها بداللتهالالستغنا
                                 

 .١٦٢-١/١٦١:ابن جين، اخلصائص) ١(
، ٤م ،٣ ع،١ ج، جملة فصول القاهرية،ةاللغة العربية واحلداثمتام حسان ،) ٢(

 .١٣٧، ص١٩٨٤عام
 .٢٥-٢٤، ص١٩٦٤عبد الرمحن أيوب، التطور اللغوي، دار الطباعة القومية بالفجالة، ) ٣(



١٧٦ المحور الثاني

الذي يستبدل فيه " اجلهد األقل"التغريات الصوتية إىل قانون "دي سوسري 
، ومال إبراهيم أنيس إىل هذا )١("نطقان بنطق، أو نطق صعب بآخر سهل

لك من قوانني التطور الصويت أنّ اإلنسان يف نطقه يس: "الرأي حيث قال
  .)٢("أيسر السبل

وباإلضافة إىل تلك القيمة التفسريية اليت حظي ا التخفيف يف كتب   
النحو القدمية ويف أعمال الغربيني احملدثني فإنّ له قيمة أخرى تصحيحية يف كتب 

 بدوره وفاعليته -يف غري ما موضع –التصويب اللغوي، فقد أشاد أمحد خمتار عمر 
ميكن تصحيح الكلمة املرفوضة على : "ت، جاء عنهيف قبول عدد من االستعماال

ميكن التجاوز يف ضبطها من أجل : "ويف موضع آخر، )٣("أساس التخفيف
  :، ولعل األمر يتضح من خالل النماذج اآلتية)٤("التخفيف
اليت تعين اللغز الذي يتبارى الناس يف حلّه، مرفوضة " أُحِجية" كلمة -

: ا الضبط يف املعجمات، الفصيح أن يقالعند بعضهم؛ ألنها مل ترد ذ
اُألحِجية واُألحجوة بضمها : "بتشديد الياء، يقول صاحب التاج–أُحِجيِته "

، وصحح أمحد خمتار وفريق عمله االستعمال "مع تشديد الياء والواو
" أمنية"املرفوض على أساس التخفيف، وله نظائر يف لغة العرب كنطق كلمة 

ا املعاجم  ، أبو جعفر يف كل القرآنا قرأبالتخفيف، ووأغنية اليت ذكر
                                 

دار املعرفة  ، أمحد نعيم الكراعني:فصول يف علم اللغة العام، تر ،دي سوسري) ١(
 .٢٥٩، ص١٩٨٥اجلامعية باإلسكندرية، ط

 .٧٦، ص١٩٥٨، سنة٢، من أسرار اللغة، مكتبة األجنلو مصرية، ط إبراهيم أنيس)٢(
 .١٧أمحد خمتار عمر، معجم الصواب اللغوي، ص) ٣(
 .٢٤ص ،املرجع نفسه) ٤(



١٧٧ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

والبن جين . )١(وقد اختذ جممع اللغة املصري قرارا باطراد ذلك. بالتخفيف
العرب ضايقوا أنفسهم "يف خصائصه موقف يدعم هذا التوجيه، ذكر أنّ 

وخففوا عن ألسنتهم بأن اختلسوا احلركات اختالسا، وأخفوها، فلم 
": أيب عمرو" أماكن كثرية، ومل يشبعوها أال ترى إىل قراءة ميكنوها يف

  .)٢("خمتلسا ال حمققا" مالك ال تأمنا على يوسف"
بفتح األلف، " أحاطوا به كاَألخطَبوط: " يشبه بعضهم فيقول-

: يخطّئها البعض؛ ألنّ الكلمة مل ترد ذا الضبط يف املعجمات، والصواب
ا كانت الكلمة من الكلمات املعربة جتاوز كاُألخطبوط بضم األلف، وملّ

  .)٣(أمحد خمتار يف ضبطها وصححها باعتماد التخفيف
فإنه ينبغي أن -وإذا متّ تقرير التخفيف قاعدة تصحيحية يستند إليها 

، "أمن اللبس"يعلم أنّ ظاهرة التخفيف ترتبط بقاعدة مهمة يف تراثنا، وهي 
 ال يؤمن  ثقل ما، يف الوقت الذيفال يصح أن يلجأ ناطق إىل التخفيف من

اللبس ولو حدث ذلك، وكانت مظاهر التخفيف سببا يف إجياد  ،اللبس فيه
وأدى  ، التخفيف اعتباطا ال حتكمه قاعدةلكان ؛يف بناء املفردات أو اجلمل

يف تراثنا عدد من اللغويني، ذكر " عدم اللبس"ويدعم شرط . )٤(إىل التناقض
ا باب ما حيذف استخفافا ؛ألنّ اللبس فيه هذ: "املربد يف املقتضب

                                 
 .١٧-١٦ص ،املرجع نفسه) ١(
 .١/٧٢ابن جين، اخلصائص، ) ٢(
 .٢٤أمحد خمتار، معجم الصواب، ص) ٣(
، ١ املصرية اللبنانية، ط، الدارأمحد عفيفي، ظاهرة التخفيف يف النحو العريب) ٤(

 .٩٢ ، القاهرة،١٩٩٦سنة



١٧٨ المحور الثاني

فيف إىل فساد عدل إذا أدى التخ: "، وأردف ابن يعيش مؤكدا)١("مأمون
، فالقاعدة اليت )٢("وكان احتمال التثقيل أسهل عندهم ،عنه إىل األصل

األحكام املوضوعة للتخفيف إذا أدت إىل نقض : "حتكمنا يف هذا املوقف أنّ
  .)٣("أغراض مقصودة تركت

 هذه القواعد يصدق ما انتهى إليه أمحد  استقراءنا لكلّإنَّ ،ويف اجلملة
ال خيالف طبيعة اللغة وروحها، وال "خمتار عمر حني رأى أن كثريا مما خيطّأ 

وقد يكون (...) يصادم قاعدة مقررة فيها وهو أدخل يف باب األسلوب 
ا، وأخري". ؟يف هذامن آثار التوليد والقياس وحماكاة النظري، فأي حرج 

  تبحث عن مرتلٍة- يف توسلها بقواعد التصحيح-تبقى اللغة العربية املعاصرة
منهج املتشددين الذي يفضي إىل تضييق وعسر ال تطيقه بني مرتلتني، بني 

العربية يف نواميسها العامة وظروفها اخلاصة، ومنهج املتساهلني الذي يفضي 
  .بالعربية إىل انسياح ال ينضبط

                                 
حممد عبد اخلالق عضيمة، الس األعلى للشؤون : املربد، املقتضب، حتـ) ١(

 .١/٢٤٨هـ، القاهرة ،١٣٥٨اإلسالمية، ط
 .١٠/١٢٢،) د ت ط(ابن يعيش ،شرح املفصل، دار االستقامة، القاهرة، ) ٢(
 .٩٩-٩٢ أمحد عفيفي، ظاهرة التخفيف، صوينظر. ١٠/١٢٢املصدر نفسه، ) ٣(



١٧٩ قواعد في التصحيح اللغوي دراسة في معجم أحمد مختار عمر 

  :قائمة املصادر واملراجع
 .، القاهرة١٩٦٣سنة ،٢ط ،لة األلفاظ، مكتبة األجنلو مصريةإبراهيم أنيس، دال-
 .، القاهرة١٩٦٦إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة األجنلو مصرية، ط- 

 ، مكتبة لبنان، معجم ودراسة يف العربية املعاصرة،إبراهيم السامرائي-
  .بريوت ،٢٠٠٠ ،طر

 ، سعيد األفغاين:حتـ ، اإلغراب يف جدل اإلعراب،ينبارابن األ-
  .١٩٥٧مطبعة اجلامعة السورية ،

  .دار الكتب املصرية ، حممد علي النجار:حتـ ،اخلصائص ،ابن جين-
 ،دار املعرفة ،عبد العزيز مطر: ـحت ، تقومي اللسان،ابن اجلوزي-

  .القاهرة ،١٩٦٦ط
 ،هـ١٣٤٥ ،١ ط،نية العثمادائرة املعارف ، مجهرة اللغة،ابن دريد-

  .حيدر أباد
 مكتبة الثقافة ،ثمانحممد ع: حتـ ، األصول يف النحو، ابن السراج-

  .القاهرة ،٢٠٠٩ ،١ط ،الدينية
 ،دار اجليل ،اب يف شرح أدب الكاتباالقتض ،ابن السيد البطليوسي-

  .بريوت ،١٩٩٣سنة
دار  ، صاحب أبو جناح:حتـ ،شرح مجل الزجاجي ،ابن عصفور-

  . العراق،١٩٨٠ ط،باعةلكتب للطا
  .، القاهرة١٩٨٠يوليو ،٢٠ط ، دار التراث،فيةشرحه على األل ،ابن عقيل-
ة ومسائلها وسنن العرب يف الصاحيب يف فقه اللغة العربي ،ابن فارس-
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  . ١ط دار مكتبة املعارف، ، عمر فاروق الطباع:حتـ ،كالمها
 ،دار الفكر ،أبو عمروشهاب الدين :  حتـ، مقاييس اللغة،ابن فارس-

  .٦٠٣ص ،لبنان
دار  ،يم مشس الدينعلّق عليه إبراه ، تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة-

 .بريوت ،٢٠٠٢ ،١ط ،الكتب العلمية
 ،دار الكتب العلمية ،حه علي فاعورشر ، أدب الكاتب، ابن قتيبة-

  .بريوت ،٢٠٠٣ ،٣ط
 ،املعارفدار  ،أمحد شاكر:  حتـ،اءالشعر والشعر ،ابن قتيبة-
  . مصر ،هـ١٣٨٧-هـ١٣٨٦
 قدم له مصطفى ، تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان،ابن مكي الصقلّي-

  .لبنان ،١،١٩٩٠ ط، دار الكتب العلمية،عبد القادر عطا
دار الكتب  ،مر أمحد حيدرعا :حتـ ، لسان العرب،ابن منظور-
 .بريوت ،٢٠٠٥ ،١ط ،العلمية

 ، اللغة والنحو والقراءاتكربيات يفاملسائل الع ،أبو البقاء العكربي-
منشورات اهليئة العامة السورية  حممد أديب عبد الواحد مجران، :حتـ

  .دمشق ،٢٠٠٨ للكتاب ط
  .دار الشهاب، اجلزائر ،صبحي التميمي:  حتـ، الفصيح،أبو العباس ثعلب-
رآنية واِحلكم األمايل يف املشكالت الق ،أبو القاسم الزجاج-

  .بريوت ،١٩٨٣ ،٢ ط،تاب العريبدار الك ،يةواألحاديث النبو
حممد أبو الفضل : حتـ ،نيمراتب النحوي ،أبو الطيب عبد الواحد-
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   . ١٩٥٥سنة  ، مكتبة ضة مصر،إبراهيم
علي حسن : حتـ ،ير الكفايةحترير الرواية يف تقر ،أبو الطيب الفاسي-
  . الرياض،١٩٨٣ ،دار العلوم ،البواب

طبعة  ،املصباح املنري-لغةقاموس ال ،لفيوميأمحد بن حممد بن علي ا-
  .القاهرة ،نوبليس
مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعات اجلامعية،  ،أمحد حساين-

   .، اجلزائر١٩٩٩ط
  .، دمشق١٩٩٩ ،٢ ط، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، أمحد حممد قدور-
مل أمحد خمتار عمر ،دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته ،عا-
  .القاهرة  ،٢٠٠١ ،١طالكتب 
  .١٩٩٨سنة ،٥،ط عامل الكتب، علم الداللة،أمحد خمتار عمر-
  .١٩٩٨ سنة ،٢ ط، عامل الكتب، العربية الصحيحة،أمحد خمتار عمر-
لصواب اللغوي دليل معجم ا ،خمتار عمر مبساعدة فريق عمل أمحد-

  . ،القاهرة٢٠٠٨ ،١عامل الكتب ،ط ،املثقف العريب
  .طبعة مدينة الزرقاء، األردن ،لبابنزهة األ ،األنباري-
 ،٢٠٠٥ ط، دار الطالئع،اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،األنباري-
  .٢/٤٧،القاهرة

 .مصر ،١٩٠٧ ط ، مطبعة السعادة، ذيل الفصيح،البغدادي-
  .، دمشق١٩٩٢منذر عياشي، دار طالس، ط: بيري جريو، علم الداللة، تر-
علي :  حتـ،الفنونطالحات كشاف اص ،التهانوي حممد علي-
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  . ،لبنان١٩٩٦سنة  ،١ ط، مكتبة لبنان،دحروج
دار اجليل،  ،املني نسيب:  حتـ،فقه اللغة وسر العربية ، الثعاليب-

  .بريوت ،١٩٩٨ ،١ط
 عبد السالم :احتـ ،صان والعرجان والعميان واحلوالنالرب ،اجلاحظ-
  .بريوت ،١٩٨٢ ط،هارون

حممد أبو الفضل : حتـ ،صاهام اخلودرة الغواص يف أو ،احلريري-
  .بريوت ،٢٠٠٣ ،١املكتبة العصرية ،ط ،إبراهيم

مطبوعات  ،أصول النحو يف كتاب سيبويهالشاهد و ،خدجية احلديثي-
  .جامعة الكويت 

 مكتبة ، التصحيح اللغوي والكالم املباحيف ،خليل بنيان احلسون-
 .عمان ،٢٠٠٦ ،١ ط،الرسالة احلديثة

عبده الراجحي : رت ،علّم اللغة وتعليمهاأسس ت ،دوجالس براون-
  .بريوت ،١٩٩٤ ط، دار النهضة العربية،وعلي أمحد شعبان

حممد أمحد :  حتـ، املفردات يف غريب القرآن،الراغب األصبهاين-
  .القاهرة ، مكتبة األجنلو مصرية،خلف اهللا
 .اهرة الق٦، فصول يف فقه العربية، مكتبة اخلاجني، ط رمضان عبد التواب-
  .، القاهرة١٩٦٧، ١رمضان عبد التواب، حلن العامة والتطور اللغوي، ط-
حممد أبو  :حتـ ، الربهان يف علوم القرآن،الزركشي بدر الدين-

  .القاهرة ، دار التراث،ضل إبراهيمالف
الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل  ، الزخمشري-
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  ).د ت(ت ،دار املعرفة ،بريو يف وجوه التأويل،
مكتبة الشباب،  ،كمال بدر:للغة، تردور الكلمة يف ال ،ستيفن أوملان-

 .١٩٨٨ط
 .حممد عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة: سيبويه، الكتاب، حتـ-
 ،٢ط ، حيدر آباد الدكن،أصول النحواالقتراح يف علم  ،السيوطي-
  .هـ١٣٥٩
  .اء الكتب العربيةدار إحي ،املزهر يف علوم اللغة ،السيوطي-
 .الصبان، حاشية الصبان على شرح األمشوين، دار إحياء الكتب العربية-
دار  ،د ناصر الدينمهدي حمم: شرح ، الديوان،طرفة بن العبد-

  . ،بريوت٢٠٠٢ ،٣ط ،الكتب العلمية
مؤسسة عبد الكرمي بن  ،يدـاملصطلح النق ،عبد السالم مسدي - 
  . ،تونس١٩٩٤ط ،عبد اهللا
ت ،مؤسسة عبد مباحث تأسيسية يف اللسانيا ،الم مسديد السعب -

  . ،تونس١٩٩٧ط ،الكرمي بن عبد اهللا
 ،يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثةحلن العامة  ،عبد العزيز مطر -

 .القاهرة ،١٩٦٦ ط،الدار القومية
، مكتبة  مظاهره ومقاييسه، اللحن يف اللغة عبد الفتاح سليم-
  .،القاهرة ٢٠٠٦ سنة ٢ط ،اآلداب

ط  ،دب ولب لباب لسان العربخزانة األ ،بد القادر البغداديع -
  .هـ ١٢٩٩ ،بوالق
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السيد حممد رشيد  :حتـ ،إلعجازدالئل ا ،عبد القاهر اجلرجاين -
  . مصر،هـ١٣٦٦ ط،رضا

عز الدين الكتاين اإلدريسي، بعض الوسائل اللغوية املستملة يف توليد  -
سات املصطلحية والعلوم اإلسالمية اليت نظمتها املصطلحات، وقائع ندوة الدرا

  .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا بفاس
 ، دار أسامة للنشر، دراسات يف اللغة والنحو،عبد الكرمي جماهد -

  .عمان -األردن ،٢٠٠٦ ،١ط
  .رة، القاه١٩٧٢-١٩٥٥حممد علي النجار، ط :الفراء، معاين القرآن، حتـ-
  . هـ ،القاهرة١٣٥٤الصاوي ،ط: حتـ ، ديوانه،رزدقالف-
ة وتطبيقية ،مكتبة علم الداللة دراسة نظري ،فريد عوض حيدر-

  .القاهرة ،٢٠٠٥اآلداب ،ط
 ،بد احلميد الدواخلي وحممد القصاصع :تعـ ، اللغة،فندريس-

 .مكتبة األجنلو مصرية
 ،٩. ،مسان العريبجملة الل ، النحت قدميا وحديثا،كيفورك ميناجيان-

  .١٦٤ ،ص١٩٧٢ ،يناير ١ج
  .١٤١ ،لندن، ص٢٠٠٨ ،١،طدار السيابشظايا لسانية،  ،جميد املاشطة-
 اللغة التطبيقي ،دار حممد أبو الرب ،األخطاء اللغوية يف ضوء علم-

  .،األردن٢٠٠٥ ،سنة١ط ،وائل للنشر
حممد ضاري محادي النحت يف العربية واستخدامه يف املصطلحات -

   .٨٠ ،نيسان٣١لمية ،جملة امع العلمي العراقي ،الدالع
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 األزهر للنشر والترمجة نشر مجاعة ، لغويات،حممد علي النجار-
 .مصر ،مطابع دار الكتاب العريب ،والتأليف
  .، بريوت٢٠٠٥حممد املبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر، ط-
يد، دار الكتاب اجلد ،ت مدخل إىل اللسانيا،حممد حممد يونس علي-

  .لبنان ،٢٠٠٤ ،١ط
  . ٢٠٠٢ط ، مكتبة األجنلو مصرية، الداللة اللفظية،حممود عكاشة-
 ،دار الكتاب العريب ،خ آداب العربتاري ،ى صادق الرافعيمصطف-

  .بريوت ،٢٠٠١، ٦ط
 دراسة يف داللة الكلمة جدل اللفظ واملعىن ،مهدي أسعد عرار-
  .عمان ،٢٠٠٢ة سن،١ ط،دار وائل ،العربية

عبد اجلواد توفيق :  تر،ثي ،قضايا يف علم اللغة التطبيقيميشيل ماكار-
  .القاهرة ،٢٠٠٥ ط، الس األعلى للثقافة،حممود

 املطبعة ، ضمن جمموعة مخسة دواوين، الديوان،النابغة الذبياين-
  .هـ١٢٩٣ ،الرهيبة

النهضة إىل اد املوسى ،الثنائيات يف قضايا اللغة العربية من عصر -
  .عمان ،٢٠٠٣ سنة،١ ط، دار الشروق،عوملةعصر ال
طأ وضعف أحباث يف قضية اخل–اللغة العربية وأبناؤها  ،اد املوسى-

  . ،عمان٢٠٠٨ ،١ط ، دار املسرية،الطلبة يف اللغة العربية
 ،يف العربية بني املصطلح والوظيفةحروف اجلر  ،نور اهلدى لوشن-

  .٢٠٠٦املكتب اجلامعي احلديث ،ط
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 ، جملة جممع اللغة العربية بدمشق،)مقال(ن ،النحت وجيه السما-
  .١٩٨٢أبريل ،-يناير ،٢-١ ج،٥٧م

 يف اخلطاب النقدي العريب إشكالية املصطلح ، يوسف وغليسي-
  .لبنان ،٢٠٠٨ ،١ ط، الدار العربية للعلوم،اجلديد

 :رـت ،سة يف اللغة واللّهجات واألساليبالعربية درا ،يوهان ِفك-
   .لقاهرة ،٢٠٠٦ طالدار املصرية السعودية، عبد احلليم النجار،
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :مقدمة

، والصالة الكتاب هدى للعاملني عبده على أنزل الذي هللا احلمد
 ،بعد  أما .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا والسالم على 

واحد ) ة العربيالتصحيح اللغوي للَّحن يف(هذا البحث وعنوانه  فإن
، ولقد اللغوي االستعمال ة اخلطأ والصواب يفبقضي تعنى من البحوث اليت

ِظيت هذه القضية بقدر كبري من اهتمام العلماء والباحثني قدمياا وحديثًح ،
 تزخر ا العدد الكبري من املصنفات اليت للداللة على ذلك هذا فيويك

املكتبة العربي١( حىت العصر احلديثة  منذ القرن الثاين اهلجري( . 
استخالص الضوابط أو : أوهلا:  هذا البحث إىل ثالثة أمورسعى وي

 لغة ي وقع يف تصحيح اللَّحن الذيفة  اعتمد عليها علماء العربياُألسس اليت
العاما، فمثَلها وابط من األمور املهمة اليت ينبغي، وهذه الضةة واخلاصمراعا 

 أال  فكذلك ينبغي،كون حكم إال بدليل؛ فكما ال يكمثل األدلَّة لألحكام
وذلك حىت ال تصري األمور اجتهادا، يصيب من ، يصحح خطأٌ إال بضابط
 شيء إىل أيّ: ىت ال حيتاج املرء إىل أن يتساءل، وحيصيب وخيطئ من خيطئ

  .  تصحيحه هذا اخلطأيفاستند هذا العامل 
 حديثهم يف مؤلفام قبل الشروع يفومل يصرح العلماء ذه الضوابط 

ال حتديدها وقد تتبعت هذه الضوابط حماو .لحن، لكنهم استعملوهان الع
، القرآن الكرمي: هي، وانتهيت إىل مثانية ضوابط وإحصاءها وبيان أثرها

                                 
 ذكرت عددا كبريا من هذه املصنفات داخل البحث  )١(
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، واملعىن ةات النثري، واملرويواحلديث الشريف، والشعر، ةالقرآني والقراءات 
  .ةإلسالمي، والعقيدة ا)الصريف والنحوي (اللغوي، والقياس املعجمي

 رأى علماء لوقوف على يسعى إليه البحث فهو االذي الثاينأما األمر 
، وهو اللغوي أو مقياس الصواب الصوايباللغة احملدثني فيما مسوه باملستوى 

وأما األمر . ته من مفهوم هذه الضوابط وغايتها مفهومه وغاييفقريب 
ة وعالق، اللحندوث ح يف وأثره اللغويفهو دراسة فكرة التطور : الثالث

  . بالضوابط املذكورةهذه الفكرة 
 اليت هي و- وقد رتبت هذا البحث على أربعة مباحث تسبقها مقدمةٌ

 أسفر عنها اليت مجعت فيها النتائج  وتتلوها خامتةٌ–حنن بصددها اآلن 
وأما املباحث .  تشتمل على مصادر البحث ومراجعهالبحث ، مث قائمةٌ

  : التايلحو  على النهياألربعة ف
 مفهوم - بإجياز -اولت فيه تن: متهيدي، وهو مبحث  املبحث األول

ة واخلاصة، وأشهر الكتب املؤلفة فيه قدميا ، وأسبابه عند العاماللحن، وتارخيه
  .وأمهية مقاومته وتنقية اللغة منهوحديثا ، 

 القدماء ومن وافقهم من  عنداللغويضوابط التصحيح : الثايناملبحث 
وابط الثمانية عند هؤالء  هذا املبحث عرضت لتلك الضيف، وثنياحملد

 أن أنوه هنا دوأو. ةة واخلاص تصحيحهم حلن العاميف، وبينت أثرها العلماء
 استنباط تلك الضوابط على طائفة خمتارة من الكتب ؛ يفإىل أنىن اعتمدت 

، ة للكسائىعامما تلحن فيه ال: هي، أما القدمية فيثتسعة قدمية وواحد حد
، وحلن العوام السكيت، وأدب الكاتب البن قتيبةوإصالح املنطق البن 
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للزبيدىحريري، ودرة الغواص لل، تثقيف اللسان البن مكى الصقلى ،
وزي، وتقومي اللسان البن اجلواملدخل إىل تقومي اللسان البن هشام اللخمى ،

إىل  هذه الكتب تيارييف اخويعود السبب . صفديوتصحيح التصحيف لل
 هذا النوع من يف األكثر شهرة بني الكتب املطبوعة هيأا : أسباب؛ األول

 حىت القرن الثاين؛ من القرن  أا مثَّلت فترات زمنية خمتلفة:الثاينو. التأليف
الثامن اهلجريوقع فيها اللحناليت هذا قدر كبري من املادة اللغوية يف، وني  ،

نت ، وأا كا استعمال هذه الضوابطيف صفة االطراد وهذا مهم إلثبات
عامل، أو  موضع اتفاق بني هؤالء العلماء، ومل تكن مقصورة على عامل دون

والسبب الثالث أا مثَّلت البيئات اللغوية املختلفة؛ . عصر دون عصر
  .  منهج البحثيف، وهذا التنوع أمر حممود )١(املشرقية واملغربية 

 األلفاظ يفة ديث فهو كتاب القرارات امعيوأما الكتاب احل
دره جممع اللغة العربية  أصالذي، )م١٩٨٧ –م ١٩٣٤من (واألساليب 

أن الكتب احلديثة :  هذا الكتاب أمران؛ األولاختياري، وسبب بالقاهرة
 على تنوع مادا واختالف -ة  اهتمت بتصحيح األخطاء اللغوياليتاألخرى 
، ومنها  الكتب القدميةيف األغلب األعم على ما جاء يف اعتمدت –مناهجها 
والسبب . ون العودة إليها نوعا من التكرار، ولذا قد تكاملذكورةالكتب 

 لفترات  متواصل وشاق مجاعي عمٍلاآلخر أن كتاب القرارات امعية مثرةُ
، وقد توافر عليه عدد كبري من خرية العلماء ، وليس عمال فرديا نية طويلةزم

                                 
حلن العوام للزبيدي، وتثقيف اللسان البن مكي : ميثل البيئة املغربية كتابان )١(

 .، والباقي ميثل البيئة املشرقية الصقلي
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وهذا يعطى لعملهم ولنتائج البحث فيه  ،قام به عامل واحد أو باحث منفرد
  .   ثقة واطمئنانا لدى القارئ
، اللغوي، أو مقياس الصواب الصوايباملستوى : وأما املبحث الثالث

 من الغربيني - الـمحدثون اعتمد عليه علماء اللغة الذيفهو األساس 
، ، فتحدثت عن مفهومه عندهموينيلغ متييز الصواب واخلطأ اليف –والعرب 

اختالفه ، وكذا  اللغة العلمية أو األدبيةيف عنه عادي الكالم اليفواختالفه 
، مث كيفية التوفيق حال  كليف، وكيفية مراعاته باختالف اللغات واللهجات

  .  وتلك الضوابطالصوايببني هذا املستوى 
 هذا املبحث ذكرت يفو: اللغويعالقة اللحن بالتطور : املبحث الرابع

حن مظهر من مظاهر هذا ، وأن اللَّاء الذين قالوا بفكرة تطور اللغةآراء العلم
 م، ومن ثَ، أو تسليم بهك من إقرار باللحن، وما قد يكون وراء ذلالتطور

وتوصلت وقد ناقشت هذا كله. فيف احلاجة إىل تلك الضوابط أو تنتتضع ،
  . أرجو أن تكون مثمرة بإذن اهللاليت إىل غري قليل من النتائج 

 -  وأهدافه ومنهجه ونتائجه  بفكرته-وبعد فأحسب أن هذا البحث 
دارت حول اللحن مل اليتفإن املؤلفات والدراسات القدمية واحلديثة ، جديد 

. اواحلمد هللا أوال وآخر.  كثرا واختالف مادا ومناهجها، علىلكتفعل ذ
، وصلى اهللا على سيدنا حممد. توكلت وإليه أنيب إال باهللا، عليه وما توفيقي

  .وعلى آله وصحبه وسلم
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  ) متهيديمبحث (املبحث األول 
 عنوان هذا البحث هو املصطلح يف ورد ذكره الذي" اللَّحن"      إن 

 يف وهو اخلطأ - قدماؤهم وحمدثوهم – اتفق على معناه علماء اللغة الذي
  .)١(حنوها، ومعاىن مفردااوصرفها، و،  اللغة؛ أصواااستعمال

وامتزاج العرب ، ، يعود إىل ظهور اإلسالم نشأتهيف واللَّحن قدمي 
ثَّرت لغام فيها ، فأ مل تكن تتكلم العربيةاليتبغريهم من الشعوب واألجناس 

 ودالالت  أصواا وأبنيتها وتراكيبهايفى إىل احنراف ، أدتأثريا واضحا
يف صدر تها ل العرب تنطق على سجيزومل ت": قال الزبيدي، ألفاظها

ر اهللا اإلسالم على سائر األديان، فدخل ، حىت أظه جاهليتهاإسالمها وماضي
، واجتمعت فيه األلسنة املتفرقة واللغات الناس فيه أفواجا، وأقبلوا إليه أرساال

 هو يالذ اإلعراب يفواستبان منه ، العربيةو اللغة يفففشا الفساد ، املختلفة 
  .) ٢(..."حليها واملوضح ملعانيها 

يف اللحن يرجع بعضها إىل عهد النيب وقد وردت روايات كثرية  
، )٤(، وبعضها إىل عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)٣(صلى اهللا عليه وسلم

                                 
ة اللحن ، وانظر حديثه عن معىن كلم٢٤٣العربية ص : انظر يوهان فك )١(

      ٢٥٥ -٢٤٤ودالالا ص 
  ١١طبقات النحويني واللغويني ص  )٢(
   ٢/٨اخلصائص : ، ابن جين٢٣مراتب النحويني ص : انظر أبا الطيب اللغوي )٣(
   وما بعدها١٢طبقات النحويني واللغويني ص  : انظر الزبيدى )٤(
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شهور عند هذا هو امل، )١( اهللا عنهعلى بن أىب طالب رضيوبعضها إىل عهد 
  . أهل العلم من املتقدمني

وال يعىن هذا أن الذين أرخوا للَّحن قد نفَوا وقوع بعض املخالفات 
 ألن ذلك قد ورد يف كثري - أعىن العصر اجلاهلي -النحوية فيما قبل عهد النبوة 

، نمن الروايات ، لكن علماء العربية املتقدمني مل يصفوا هذه املخالفات باللح
، وأنه إن  فصيحكلم آنذاك عريب، معللني ذلك بأن املتوإمنا وصفوها بالشذوذ

. )٢( شيء، فال يعد ذلك من اللحن يف املشهور فإنه يتكلم بلغة قبيلتهخالف الوجه
، وشذَّ يف  االستعمالإن الشيء إذا اطَّرد  يف: " وهذا ما أشار إليه ابن جين بقوله

يقاس لكنه ال يتخذ أصال ، لسمع الوارد به فيه نفسهالقياس فالبد من اتباع ا
، ومل تتجاوز  أديتهما حباهلما، أال ترى أنك إذا مسعت استحوذَ واستصوبعليه

  . )٣("ما ورد به السمع  فيهما إىل غريمها
ى حلنمسى ، ا عندهمفهذا يعىن أن املخاِلف للقياس ال يمسولكنه ي

  .  ذاته، لكنه ال يقاس عليه غريهيفويقبل ، شاذَّا
، حيث قال بعبارة هذا بعض احملدثني مع رأى القدماء  وقد اتفق

 بعض القبائل يف، وكل ما كان ة اجلاهلية البتيفاللحن مل يكن " مؤكدة إن 

                                 
نزهة األلباء : باري، ابن األن١٦-١٥يني البصريني ص أخبار النحو: انظر السريايف )١(

  ١/٤إنباه الرواة : القفطي، ١٨ص 
  ١٠حركة التصحيح اللغوي يف العصر احلديث ص: حممد ضاري محادي. انظر د )٢(
  ١/١٠٠اخلصائص  )٣(
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  . )١(" ف األلسنة فإمنا هو لغات ال أكثرمن خور الطباع واحنرا
 إمنا كان ضربا  كالم اجلاهلينييفوهذا يعىن أن ما ميكن أن نعده حلنا 

  . رة عند اللغويني ال ميكن إغفاهلابتعواللهجات حقيقة م، اللهجاتمن تعدد 
حن قد ، وذهب إىل أن اللَّلى حني رفض بعضهم اآلخر هذا الرأيع

 اللغة العربية قبل يفاللحن إذن وِجد : "، فقالاهلي العصر اجليفوقع 
صورا  وإن مل يكن من طبيعة العرب اخلُلَّص أن يرتكبوه فإنه بقى حم،اإلسالم
  .يعىن طبقة األعاجم. )٢(" هذه الطبقة الضعيفة من اتمعفيما بني

، ة حلن العاميف اللحن قد حصر عمله يف ويالحظ أن بعض من ألَّف 
، إال أم ال يكادون يتفقون على وضع حد  حلن اخلاصةيفوبعضهم حصره 
فاصل بني العاميف السبب ، ورمبا يعودة، فوقع اخللط بينهما أحياناة واخلاص 

 الشكل؛ حركة وإعرابا يف اللحن يفة ة تشترك مع اخلاصأن العام" هذا إىل 
،  من قصورى أن هذا يصدر عن املتعلم عن سبٍبسنا ال ن، غري أنوصرفا

 جيهلون عد ـمنفإن كان ِم،  من جهل ويصدر عن غري املتعلم عن سبٍب
وإن كان ممةمن حلن العام ، د٣("من حلن اخلاصة ن يعلمون ع(.   

: هيحن إىل أربعة أمور وقد أرجع بعض الباحثني األسباب الرئيسة للَّ
، واجلهل بعلوم العربية، حركة وإعرابا: والشكل، طقْ النأي: اإلعجام

يفمع األخذ ، جمةوالعتلك يفة عن اخلاصة  االعتبار اختالف العام 
                                 

   ١/٢٣٧تاريخ آداب العرب : مصطفي صادق الرافعي )١(
   ١٨٥اللغة والنحو ص : حسن عون. د )٢(
 ٢١٢اللغة العربية ص اللحن يف : يوسف أمحد املطوع. د )٣(
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ه إىل العجمةاألسباب، فهو عند العامالذين حال األعاجم هذا، وة مرد 
ني  من األميانضم إليهم ، وكذلك من العربيةيف اإلسالم وتكلموا  وادخل

ومرده ، بعد أن كانت سليقةاللغة عندهم اكتسابا صارت الذين ، العرب 
يتهمة إىل اجلهل بعلوم العرأيضا عند العامأما ما يقع فيه اخلاصة من . بية ألم

   .)١(عجام والشكلللحن فمرده إىل اإلا
ى هذا،  كتب كثريةٌ أفاضت يف احلديث عنهوقد أُلِّف يف اللَّحنماللون وس 
، منها النقد اللغوي، والتصحيح اللغوي، والتصويب من التأليف بأمساء خمتلفة

ولقد بلغت تلك املؤلفات حدا من الكثرة . يةاللغوي، وحركة تنقية اللغة العرب
منها ما وصل ،  عند العربيزا يف تاريخ البحث اللغويجعلها ِصنفا خاصا ومتم

 ومنها ما وصل إلينا  متفرقا يف نصوص - خمطوطا أو  مطبوعا -إلينا كامال 
  : أذكر من هذه الكتب ما يلي. اشتملت عليها كتب أخرى 
ة ، البهاء فيما تلحن فيه العام)هـ ١٨٩ت ( كسائي ما تلحن فيه العامة لل

، ما يلحن فيه )هـ٢٠٨ت(ة ألىب عبيدة  ما يلحن فيه العام،)هـ٢٠٧ت (للفراء 
 عبيد القاسم ما خالفت فيه العامة لغات العرب ألىب، )هـ٢١٦ (العامة لألصمعي

، )هـ ٢٣١ت (ما يلحن فيه العامة ألىب نصر الباهلي ، )هـ ٢٢٤ت (بن سالم 
ت (زين ن فيه العامة للماما يلح) هـ٢٤٤ت (إصالح املنطق البن السكيت 

ت (أدب الكاتب البن قتيبة ، )هـ٢٥٥ت  (حلن العامة للسجستاينّ، )هـ٢٤٩
، الفصيح لثعلب )هـ٢٨٠ت (، حلن العامة ألىب حنيفة الدينوري )هـ٢٧٦

التنبيه على حدوث التصحيف حلمزة بن احلسن األصفهاين ، )هـ٢٩١ت(
                                 

  ٢١٢-٢١١انظر السابق ص  )١(
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 التصحيف ، شرح ما يقع فيه)هـ٣٧٩ت (، حلن العوام للزبيدي)هـ٣٥٠ت(
تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان البن ، )هـ٣٨٢ت(كري والتحريف ألىب هالل العس

 درة الغواص يف أوهام اخلواص للحريري، )هـ٥٠١ت(خلف الصقلي 
ت (، املدخل إىل تقومي اللسان وتعليم البيان البن هشام اللخمي )هـ٥١٦ت(

صحيف وحترير تصحيح الت، )هـ٥٩٧ت (، تقومي اللسان البن اجلوزي )هـ٥٧٧
 العصر احلديث فمن ، وأما يفهذا يف القدمي). هـ٧٦٤ت (للصفدي التحريف 

ذيب األلفاظ العامية حملمد على الدسوقي، تذكرة الكاتب ألسعد : أشهر املؤلفات
عثرات ، الدواوين لصالح الدين الزعبالويخليل داغر، أخطاؤنا يف الصحف و

،  اللغوية الشائعة حملمد العدناين معجم األخطاء،ان يف اللغة لعبد القادر املغريباللس
 . ) ١( ضيفحتريفات العامية للفصحى للدكتور شوقي

، وإمنا حيدد منهج الباحث  العربية متشعبة املسالكيفحن  ودراسة اللَّ
 منهجا ، فقد يتبع الباحثُ أجله أنشأ هذه الدراسة منالذيفيها اهلدف 

، وهذا شأن  اخلطأ وتصحيحهللغويامعياريا يعتمد على حصر التعبري 
،  اللغةيفحن  تناولت اللَّاليتالدراسات القدمية ومعظم الدراسات احلديثة 
 ذلك التعبري كما صدر من وقد يتبع منهجا وصفيا يعتمد على وصف

،  حبسب ما ميتلكه من أدوات وخربات،تفسريه تفسريا لغويا وحياول، املتكلم
ة دراسة وصفية ومعيارياللغة  يفلصواب وإن كنت أرى أن دراسة اخلطأ وا

                                 
 ١٠٨-١٠٥امة والتطور اللغوي ص حلن الع: رمضان عبد التواب. انظر د )١(

الكتابان األخريان زيادة من و، شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: حظةمال(
  ) ، ومل يذكرمها املؤلف عندي
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التعبري        ذلكد ، ذلك أن الباحث ال يستطيع أن حيدنفسهوقت ال يف
، اللغة إال مبقارنته بتعبري آخر افترضته قواعد -أنْ يفسره  فضال عن -اخلطأ  

  .)١( ونتائج حمددةالقائمة على استقراء علمي
ص عليها املخلصون من أبناء اللغة ر حاليتحن من األمور ومقاومة اللَّ

 القدمي يف قدمها العلماء اليتوما هذه املؤلفات الكثرية ، رصا شديداِح
حفاظ على سالمة العربيةوذلك لل،  من آثار تلك املقاومةواحلديث إال أثر ،

 اللغة ال على سالمةا احلرص ويبدو أن هذ. لغة القرآن والسنة والتراث
ذلك ال نعجب من ، وللغات أخرىاله شأن إن، بل اختتص به العربية وحده

) الكوجنرس (إن أحد أعضاء جملس النواب األمريكي "هذا اخلرب الذي يقول
فلماذا ال ، ة ارمني الذين يسرقون ويقتلونإننا نضع القوانني ملعاقب: قال

  .) ٢(! "ملعاقبة الذين يفسدون اللغة ؟نضع القوانني 
******  

  
  
  
  
  
  

                                 
 عما ه ذكر سببا خيتلف قليال، ولكنحممد أبو الرب أيضا هذا الرأي. درجح  )١(

 ٦٤، انظر األخطاء اللغوية يف ضوء علم اللغة التطبيقي ص ذكرته
  من املقدمة ) ز ( معجم األغالط اللغوية املعاصرة ص : انظر حممد العدناين )٢(



٢٠٠ المحور الثاني

 عند القدماء ومن اللغويضوابط التصحيح : انيالثاملبحث 
  وافقهم من احملدثني 

 يف احتكم إليها علماء العربية اليت عن الضوابط يف هذا املبحثأحتدث 
، ومعرفة رات وتصويبهم إياهاحكمهم باللحن على بعض الكلمات والعبا

، اء عمل هؤالء العلميفهذه الضوابط أمر من األمور األساسية عند النظر 
 أساس اعتمد هذا العامل على أي: يف ظاهرة اللحنفكثريا ما يتساءل الباحث 

تتأكد احلاجة إىل بل ، إنَّ هذه الكلمة خطأ، وصواا كذا:  قولهيفأو ذاك 
، اإلجابة عن هذا السؤال عندما نصادف عاملا آخر يصوب ما خطَّأه غريه 

صيب من ، يدىل بدلوهكٌل يف، اقد صار اجتهاد - يف ظاهره -األمر  وكأنَّ
صيبي ،ويخطئخطئ من ي.  

ع دراسات اللغويني  من تتب، فقد اتضح  يلاحلقيقة ليست كذلكو
 بيان اخلطأ يفللَّحن أم اعتمدوا على عدد من الضوابط احتكموا إليها 

اللغويون عليها اعتمد منها مخسةٌ ، ةة أو اخلاص، سواء عند العاموالصواب
، تفاوتت فيما لغوية اللغة وصياغة قوانينها وأحكامها الألفاظمجع  يفوالنحاة 

والقراءات ، الكرمي هي القرآنو،  حجم هذا االعتماد وكيفيتهيفبينها 
، إضافة إىل )١(، واملرويات النثرية، والشعر العريبواحلديث الشريف، القرآنية

، وياللغوالقياس ، املعجمياملعىن : هي إثباا يفثالثة أخرى اجتهدت 
                                 

صيل وانظر تف. ١٧البحث اللغوي عند العرب ص : ر أمحد خمتار عم. انظر د )١(
:  طاهر سليمان محودة.د، وانظر أيضا ٥٦ حىت ص ١٧تلك املصادر من ص

  ٢٤١ -١٧٧القياس يف الدرس اللغوي ص



٢٠١   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

 ابط األخري ليس ضابطا لغويا لكنينمع مالحظة أن الض، ةيوالعقيدة اإلسالم
  .    هذه القضيةيفأثبته لظهور أثره 

  : القرآن الكريم: أوال
   : كلٌ منضابط لقد اعتمد على هذا ا

:  يقالهذا ِخصم  بكسر اخلاء بأن: حيث صحح قوهلم: )١(الكسائي
: خلاء، معتمدا على قول اهللا عز وجل، بفتح اوأنت خصِمي، هذا خصم

  .  )٢() رميفهذان خصمان اختصموا (
 إذا أنبذت الشيء من يدي: حيث صحح قوهلم: )٣(وابن السكِّيت

فنبذوه : (، معتمدا على قول اهللا عز وجلزةنبذْت دون مه: ، بأن يقالألقيته
  . )٤()وراء ظهورهم

، معتمدا ِملْح:  ماء ماِلح، بأن يقالاهذ: حيث صحح قوهلم: )٥(وابن قتيبة 
  .)٦() هذا عذب فرات سائغٌ شرابه وهذا ِملْح  أُجاج (على قول اهللا عز وجل 

، بأن ، ملا كان ِملْحا خاصةًبحر: حيث صحح قوهلم: )٧ (يوالزبيد

                                 
 ١٠٨ما تلحن فيه العامة ص  )١(
  ١٩: احلج )٢(
 ٢٢٥إصالح املنطق ص  )٣(
  ١٨٧: آل عمران )٤(
 ٣١٣أدب الكاتب ص  )٥(
  ١٢: فاطر )٦(
 ٢٦٥حلن العوام ص : الزبيدي )٧(



٢٠٢ المحور الثاني

  يقال ذلك للعذب وللملح مجيعا ، معتمدا على 
، )١()رات فُبحرين هذا عذب الجر مالذيوهو : (ول اهللا عز وجلق

  .فسمى العذب حبرا أيضا
عصاِتي وعصاتك، بأن : حيث صحح قوهلم: )٢(وابن مكي الصقلي

عاىل إخبارا عن موسى عليه ، معتمدا على قول اهللا ت وعصاكعصاي: يقال
  .)٣()ا أتوكَّأ عليهايص عهي: (السالم

د وبني عمرو، بتكرير املال بني زي: حيث صحح قوهلم: )٤(واحلريري
بني زيد وعمرو، دون تكرار بني، معتمدا على قول اهللا : لفظة بني، بأن يقال

  . )٥()ٍم ودٍثر فَ بِنينِم: (سبحانه
فالن : فالن مستأِهل لكذا، بأن يقال: حيث صحح قوهلم: )٦(وابن اجلوزي

، ألن )٧()املغفرةو أهلُ التقوى وأهلُ ه: (أهل لكذا، معتمدا على قول اهللا تعاىل
  .ؤتدم به من السمن والودكاملستأِهل متِخذ اإلهالة وهو ما ي

، بأن أبصرت هذا األمر قبل حدوثه: حيث صحح قوهلم: )٨(والصفدي
                                 

  ٥٣: الفرقان )١(
 ١٠١تثقيف اللسان ص  )٢(
  ١٨: طه )٣(
 ١٠١درة الغواص ص  )٤(
 ٦٦النحل  )٥(
 ٥٩تقومي اللسان ص  )٦(
  ٥٦: املدثر )٧(
 ٧٣تصحيح التصحيف ص  )٨(



٢٠٣   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

يبصروا مل بصرت مبا : ( تمدا على قول اهللا تعاىل، معبصرت ذا األمر: يقال
  .لعني، وبصرت من البصرية، ألن العرب تقول أبصرت با)١()به

  :   ة القراءات القرآني:ثانيا
  :ضوابط األخرىوقد اعتِمد قليال على هذا الضابط مقارنةً بغريه من ال

: قَثَّاء، بفتح القاف، بأن يقال:   لقوهلم)٢(فمن ذلك تصحيح الزبيدي
 فيما حكي -قُثَّاء بضم القاف : لأو أن يقا،  ِقثَّاء بكسرها، والواحدة  ِقثَّاءة

من بقلها ( :معتمدا على قراءة حيىي بن وثَّاب – أسد أبو على عن بعض بين
  . )٣()وقُثَّائها 

عملها الذين يدقُّون  يستاليت احلَديدة يف لقوهلم )٤(وكذلك تصحيحه
ء أَسحته إذا ، يقال سحت الشيِمسحتة: مسحدة، بأن يقال: اللحم

  .)٥(بفتح الياء واحلاء) م بعذابفَيسحتكُ: (  القراءةاستأصلته، معتمدا على

                                 
 ٩٦: طه  )١(
  ١٠٨  – ١٠٧حلن العوام ص  )٢(
وهي .  من سورة البقرة٦١القراءة املذكورة هي قراءة حيىي بن وثاب واألشهب يف اآلية ) ٣(

،  والصحيح بضمها كما أثبت–بعيا  وأظنه خطأ مط– يف حلن العوام  بكسر القاف
   ١/٨٧احملتسب : انظر ابن جين . وهذا هو املناسب لسياق الكالم 

 ١٧٠حلن العوام ص  )٤(
البحر : ة السبعة غري محزة والكسائي وحفص، انظر أبا حيانما استدل به الزبيدي هو قراء) ٥(

بضم الياء وكسر احلاء ، "  فَيسحِِتكُم " ، ويالحظ أن ما يف الكتاب هو ٦/٢٣٧احمليط 
  . وأظنه سهوا أو خطأ ، وما أثبته هو الصحيح ملناسبته سياق الكالم 



٢٠٤ المحور الثاني

 حني رفض ختطئة بعض الباحثني لنحو )١(ذلك فَعل جممع اللغة العربيةوك
لضمري حبجة أنه ال يكثر العطف على ا) وكانت املنفعة هلم واملستعمرين :( قوهلم

: اب أن  يقالإن الصو: وقوهلم، حرفا كان أو امسا، املخفوض إال بإعادة اخلافض
" م واملستعمرين هل" وقد رأى امع أن عبارة . هلم وللمستعمرين، بإعادة الالم

به واتقوا اهللا الذي تساءلون ( ، واعتمد امع يف هذا على قراءة وحنوها صحيحة
قراءة مما اعتمد عليه بعض وذكروا أن هذه ال، )٢()األرحاِم(جبر ) واألرحاِم 

  .وا العطف دون إعادة اجلارن أجاز الذي)٣(النحاة
، ببناء يفيتو:  ختطئة بعض الباحثني ملن يقول)٤( رفضهيف وكذلك 

، يفتو: ويرى أن الصحيح، بصيغة اسم الفاعل" توف م" ، فهو الفعل للفاعل
وقد رأى امع ، ، بصيغة اسم املفعولىفًفهو  متو، ببناء الفعل لغري الفاعل

وتيفأن  يوم ،فوعلى قراءة أىب عبد الرمحن  هذايفواعتمد ،  جائزان أيضات 
 ببناء ،)٥()والذين يتوفَّونَ منكم( مرفوعة إىل على بن أىب طالب السلمي

  . أجلهيف، مبعىن استوالفعل للفاعل

                                 
  ٦٥القرارات امعية ص  )١(
التيسري يف القراءات : الداينانظر .  من سورة النساء١محزة لآلية رقم وهي قراءة  )٢(

   ٧٨السبع ص 
املسألة الثامنة (اإلنصاف يف مسائل اخلالف : اريانظر ابن األنب، ونهم الكوفي )٣(

  ٢/٤٦٣) والستون
 ٢٩٢القرارات امعية ص  )٤(
 ١/١٢٥احملتسب : انظر ابن جين )٥(



٢٠٥   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

 سبقتها كوما قراءتني اليتوال مينع من االعتماد على هذه القراءة و
آن وقراءاته كافَّة ، قال  اللغة بالقريفوا االحتجاج ، ألن العلماء أجازشاذَّتني

 ، سواءن جاز االحتجاج بهكل ما ورد أنه قرئ به من القرآ": السيوطي
   .)١("كان متوتراً أم آحاداً أم شاذاً

  :  الحديث الشريف: ثالثا
  :  كلٌ منوقد اعتمد على هذا الضابط 

ـَسربة ا:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٢(الكسائي بأن ) شعر الصدر(مل
ـَسربة: يقال ومن صفة (عتمادا على احلديث بضم الراء بدال من فتحها ا، امل
  . )٣()نه كان دقيق املسربة  صلى اهللا عليه وآله وسلم أالنيب

نه سلَف الرجل الِعرض على أ:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٤(وابن قتيبة
  : من آبائه وأمهاته، وأن القائل إذا قال

متضي إمنا يريد شتم آبائي وأمهايت وأهل بييتشوليس ،  فالن ِعر
، ومن شتم ِعرض رجل فإمنا  فالصحيح أن ِعرض الرجل هو نفسه،كذلك
 صلى اهللا عليه يف هذا على قول النيبوقد اعتمد ،  نفسه بالسوءيفذكره 
رق خيرج من ، إمنا هو عال يبولون وال يتغوطون( :يف أهل اجلنةوسلم 

                                 
  ٤٨ االقتراح يف علم أصول النحو ص )١(
 ١١٣ما تلحن فيه العامة ص  )٢(
  ٢٤/ ٣انظر غريب احلديث ألىب عبيد  )٣(
  ٢٧أدب الكاتب ص  )٤(



٢٠٦ المحور الثاني

  .   من أبدامأي. )١()ضهم مثل املسك أعرا
، بال قَدوم: قادوم، بأن يقال: وهلم تصحيحه قيفوذلك : )٢(والزبيدي

ن إبراهيم صلى إ(ه صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث ، اعتمادا على قولألف
  .)٣()اهللا عليه وسلم اختنت بالقَدوم

-ال بالذِشذْق :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٤(قلي الصوابن مكي
 ياعتمادا على ما رو، الدال غري املعجمةبدق ِش:  بأن يقال-جلانب الفم 

إن أبغضكم إىلَّ الثَّرثارون (:  صلى اهللا عليه وسلم أنه قالنيبعن ال
  .) ٥ ()الـمتفَيِهقون الـمتشدقون

محر خده من قد اصفر لونه وا: وذلك يف تصحيحه قوهلم: )٦(واحلريري
محر ونظائرمها يف اصفر وا: امحار باأللف، ألنه إمنا يقالاصفار و: ن يقالاخلجل، بأ

 ، أما إذا كان اللون عرضاذي قد متكَّن واستقر وثبت واستمر، الاللون اخلالص
بني ، ليفرق اصفار وامحار باأللف كما سبق: لسبب يزول ومعىن حيول فيقال فيه

:  احلديث، وقد اعتمد احلريري يف هذا على ما جاء يفاللون الثابت والتلون العارض

                                 
  . ٢/٤٠٩الفائق يف غريب احلديث : الزخمشري انظر )١(
 ١٤٠حلن العوام ص : الزبيدى )٢(
 باب من فضائل إبراهيم ٢٣٧٠حديث رقم  (٤/١٨٣٩انظر صحيح مسلم  )٣(

 ) اخلليل صلى اهللا عليه و سلم 
 ٥٧ -٥٦تثقيف اللسان ص  )٤(
   ٢/٤٥٣) شدق(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر ابن األثري )٥(
 ٦٧درة الغواص ص  )٦(



٢٠٧   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

           )١() فجعل حيمار مرةً ويصفار أخرى(
 - إذا أعرض -ى لَها عن: وذلك يف تصحيحه قوهلم: )٢(وابن اجلوزي

وقد  ، عنه إذا شِغل عنهلَهي عن الشيء يلْهي: ، يقاللَهي، يلْهي: يلهو، بأن يقال
 .)٣() فالْه عنهإذا استأثر اهللا بشيء: ( احلديثما ورد يفاعتمد يف هذا على 

أخطأ، ملن أتى الذنب :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٤(صفديوال
 اِخلطء بكسر اخلاء وإسكان ، واملصدرخِطئَ، فهو خاطئ: متعمدا، بأن يقال

، ألنه ال يقال )٥()إن قتلهم كان خطئا كبريا : (  قوله تعاىليف، كما الطاء
فأما املتعمد ، ، أو ملن اجتهد فلم يوفق للصواب إال ملن مل يتعمد الفعلأخطأ

 حديث يف هذا على ما ورد يف صفديوقد اعتمد ال، له خِطئَ فيقال شيءال
 يريد اجتهد )٦()إذا اجتهد احلاكم وأخطأ فله أجر( صلى اهللا عليه وسلم نيبال

                                 
، لكن هناك حديثا فيه عبارة ي على هذه العبارةمل أهتد إىل احلديث الذي حيتو )١(

باب بيِع النخِل قَبلَ أَنْ يبدو (، ٣/٧٧ورد يف صحيح البخاري ) صفارحيمار وي(
معلَّى بن منصوٍر حدثَِني عِلي بن الْهيثَِم حدثَنا "  وهو٢١٩٧رقم ) صلَاحها

 ِبيالن نع هنع اللَّه ِضياِلٍك رم نب سا أَنثَندح ديما حنربأَخ ميشا هثَندح اِزيالر
الن نعا وهلَاحص ودبى يتِة حرِع الثَّميب نهي عن هأَن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهى صتِل حخ

 فَارصي أَو ارمحو قَالَ يهزا يمِقيلَ و وهزي . "  
 ١٨٩تقومي اللسان ص  )٢(
  ) هلا (٤/٢٨٣انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري  )٣(
 ٨٧تصحيح التصحيف ص  )٤(
  ٣١: اإلسراء  )٥(
  ) اجتهد فَأَصاب أَو أَخطَأَ باب أَجِر الْحاِكِم ِإذَا (٩/١٠٨انظر صحيح البخاري  )٦(



٢٠٨ المحور الثاني

 . فلم يِصب
  : مثلعتمد عليها العلماء  االيت وهو أشهر الضوابط : الشعر: رابعا

: ، بأن يقالمِشيت حىت عِييت: يحه قوهلم تصحيفوذلك : )١(الكسائى
تيياهلمزة، اعتمادا على قول الشاعر، بأَع    :  

     إنَّ الرباذين إذا جرينه  ***رذَونه   تزحزِحى عنى يا ِب
 .)٢(مع الِعتاِق ساعةً أَعيينه

: ، بأن يقالساِعرق النِِّ:  تصحيحه قوهلميفذلك و: )٣(وابن السكيت
  :      ، اعتمادا على قول الشاعر بفتح النون، ِعرق النسا

  .)٤(فقلت هِبلت أال تنتِصر *** النسا  يف فأنشب أظفاره 
هو أخوه ِبلَبن أمه، بأن :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٥(وابن قتيبة

 يشرب من ناقة أو شاة أو غريمها من الذي، ألن اللَّنب هو ِبِلباِن أُمه: يقال
  : هذا على قول األعشىيف، وقد اعتمد ابن قتيبة بهائمال

  )٦(حم داٍج عوض ال نتفَرق  ِبأَس*** أُم تقَاسما  رضيعي ِلباِن ثَدي
مسعنا اآلذان، مبد اهلمزة، بأن :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٧(والزبيدي

  :  ، اعتمادا على قول الفرزدقفَعال، على وزن األذان: يقال
                                 

 ١٢٨ما تلحن فيه العامة ص  )١(
 )عيا(األبيات المرأة من العرب يف لسان العرب  )٢(
 ١٦٤إصالح املنطق ص  )٣(
  ١٠٧البيت المرئ القيس يف ديوانه ص  )٤(
  ٣١٥أدب الكاتب ص ) ٥(
  ٢٧٥البيت لألعشى يف ديوانه ص  )٦(
  ٩٩ص حلن العوام : الزبيدي )٧(



٢٠٩   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

  )١ ( مناٍد يناِدى فوقَها بأَذَاِن*** سوِر كلِّ مدينٍة   يفوحىت عال 
:  ال زوج لهيف تصحيحه قوهلم للذيوذلك : )٢(وابن مكي الصقلي

هو عزب واألنثى عزبة، وذلك اعتمادا : بأن يقال، عاِزبة: أة، وللمرعاِزب
  :  على قول الشاعر

  )٣( ما يتلمسوللعزِب املسكني*  **هنيئا ألرباب البيوت بيوتهم   
قرأت احلواميم والطواسني، : قوهلم تصحيحه يفوذلك : )٤(ريريواحل
 يف، اعتمادا على قول الكميت بن زيد قرأت آل حم وآل طس: بأن يقال
  :   اهلامشيات
           مأيةً   وجدنا لكم يف آل ح **   * عِربوم ا تقيهلا من٥(تأو(  

اللهم صل :  خطَّأ قوهلمالذي يف رده على الزبيديوذلك : )٦(واللخمي
مد وآل اللهم صل على حم: على حممد وآله، ورأى أن الصواب أن يقال

وقد رأى ، وليس إىل الضمري،  بإضافة لفظ آل إىل االسم الظاهر،حممد
  : ، معتمدا على قول الكميتيس خبطأ صحيح ول أن قوهلم ذاكاللخمي

                                 
، وله أيضا يف )حىت عال(بدل ) حىت سعى (وفيه ، ٦٣١البيت يف ديوانه ص  )١(

  )أذن(لسان العرب 
  ١٠٤تثقيف  اللسان ص  )٢(
البيت ألىب الغطريف اهلدادي يف شرح أبيات سيبويه ليوسف بن أىب سعيد  )٣(

   .١/١٩٣السريايف 
 ٥٧درة الغواص ص  )٤(
 ) .عرب( ، وله يف لسان العرب ٥٥لكميت  ص البيت للكميت يف شرح هامشيات ا )٥(
  ١٢املدخل إىل تقومي اللسان ص  )٦(



٢١٠ المحور الثاني

        )١(وآلَ مناة واألقارب آلَها***           فأبلغ بىن اهلنديِن من آل وائِل    
 .فأضاف آل إىل ضمري املؤنث 

 شيء، للهو بني البينني:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٢(وزيوابن اجل
  : د بن األبرص قول عب، اعتمادا على بني بنيهو: املتوسط، بأن يقال

  )٣(ض القوِم يسقطُ بني بينا** *حنمى حقيقتنا وبعـ  
ابدأ : ابدأ به أوال، بأن يقال:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٤(صفديوال

  :  ، اعتمادا على قول معن بن أوسأولُ بالضمبه 
   .)٥(ى أينا تعدو املنيةُ أَولُ عل** *ي وإني ألوجلُ لعمرك ما أدر

أهل الزمان : يل، مبعىناجل:  إجازته قوهلموذلك يف: )٦(وجممع اللغة العربية
، وقد نف من الناسالص:  استعماله أن يكون معناه، مع كون األصل يفالواحد

  . )٧(وإمنا حنن يف جيل سواسية:  تنيباعتمد امع يف هذا على قول امل

                                 
، وللكميت )يه فأبلغ بين هند بن بكر بن وائلوف (٢٨٣البيت يف ديوانه ص  )١(

   ٣٨أيضا يف شرح أدب الكاتب للبطليوسي ص 
 ٨٢تقومي اللسان ص  )٢(
  .)بني( العرب ، وله يف لسان١١٨البيت يف ديوانه ص  )٣(
  ٧٦تصحيح التصحيف ص  )٤(
 )وجل(، وله يف لسان العرب ٩٣البيت يف ديوانه ص  )٥(
 ٢٥القرارات امعية ص  )٦(
والبيت يف ديوانه ، شر على احلر من سقم على البدن: هذا صدر البيت، وعجزه )٧(

٤/٣٤١   



٢١١   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

  :  ةات النثريالمروي: خامسا
  : كلٌ ِمنذا الضابط وقد اعتمد على ه

 معىن االستحياء، يفاِحلشمة، :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )١(ابن قتيبة
 هذا على قول بعض يفوقد اعتمد ابن قتيبة ،  معىن الغضبيف: بأن تقال

  .أي يغضبهم. ِشم بين فالنإنَّ ذلك لـمما يح: فصحاء العرب 
 ا ع يقطاليتللحديدة ، موس:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٢(والزبيدى

 حكاية يف، اعتمادا على قول بعض األعراب هذه موسى: ويحلَق، بأن يقال
  . الباردة:  غَداٍة شِبمٍة، والشبمةيف،  جذُوٍر سِنمٍةيف، ِذمٍةمبوسى خ : له

، خممت على كذا: ه قوهلم تصحيحيفوذلك : )٣(وابن مكي الصقلي
، وبالتخمني  خمنت: بالتخميم ، بأن يقالوعرفت الشيء ،  قَدرتأي

  .)٤(ه ختمينا وإنْ مل تعلمه يقيناقُلْ:  املثليف،  اعتمادا على قوهلم بالنون
 مجع رحى يفأَرِحية وأَقِْفية :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٥(ريريواحل

: ما ذم قو، اعتمادا على قول أعرايبوأقْفاء، أرحاء: وقفًا بأن يقال فيهما
  .قوم سِلخت أقفاؤهم باهلجاء، ودِبغت جلودهم باللؤمأولئك 

                                 
 ١٩أدب الكاتب ص  )١(
 ١٢٥-١٢٤حلن العوام ص : الزبيدي )٢(
  ٩٦تثقيف اللسان ص  )٣(
 مل أهتد إىل هذا املثل )٤(
 ٩٨-٩٧درة الغواص ص  )٥(



٢١٢ المحور الثاني

ـَا نتأ يف بدن اإلنهذا درنٌ:  تصحيحه قوهلموذلك يف: )١(والصفدي سان ، مل
، بأن يقال ذلك يف أي وسخ يعلو اجلسم وغريه، وسائر جسمه بسبب علة أو مهنة

 . )٢() وال ماَءِك أبقَيِتنقَيِتال درنكِ أ: اعتمادا على قوهلم يف املثل

  :  المعجميالمعنى : سادسا
  : كلٌ ِمنوقد اعتمد على هذا الضابط 

يم  بضم اجل–علَى ثياب جدد :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٣(الكسائي
، ألن املعىن علَى ثياب جدد  بضمهما:  بأن يقال-وفتح الدال األوىل 

 .جلبال اهي  لكلمة اجلُدد بفتح الدالاملعجمي
 يف، على أا الرفقة القافلة:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٤(وابن قتيبة

ال إذا كانت راجعة من السفر ، بأن تقالسفر ذاهبةً كانت أو راجعة
 هي قافلة أيقَفَلَت ف:  لقَفَلَ هو رجع، يقالاملعجمي، ألن املعىن فحسب

  . عوا رجعة ، وقفل اجلند من مبعِثهم أيراج
ـُحسن :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٥(والزبيدي بالط، للبيت امل

، ألن هذا هو املعىن األرض ، بأن يقال ذلك للحجارة املفروشة على البناء
 أن البالط هو األرض  روى أيضا عن األصمعي، كما للكلمةاملعجمي

                                 
 ٢٥٨تصحيح التحريف ص  )١(
 مل أهتد إىل هذا املثل   )٢(
 ١٢٧ -١٢٦ما تلحن فيه العامة ص  )٣(
  ٢٠أدب الكاتب ص  )٤(
 ٢٣١حلن العوام ص : الزبيدي )٥(



٢١٣   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

  . ، وهو معىن قريب من املعىن األولامللساء
، ، للكأل األخضرحِشيش: ه قوهلم تصحيحيفوذلك : )١(وابن مكي

 فإذا أرادوا ،املعجمي للكلمة، ألن هذا هو املعىن بأن يقال ذلك للكأل اليابس
  . لَيالرطْب واخلَ: الكأل األخضر قالوا

 ، بأن تقال يف، للمغنية خاصةالقَينة:  تصحيحه قوهلموذلك يف: )٢(واحلريري
  .   هلا، ألن هذا هو املعىن املعجمينيةمغ، مغنيةً كانت أو غري  معىن اَألمة

، ، للقَرع وحدهيقِْطني: قوهلم تصحيحه يفوذلك : )٣(وزيوابن اجل
ر يجط على األرض وال يقوم على ساقبأن يقال ذلك لكل شكالقرعبس ، 
  .  لهاملعجمي، ألن هذا هو املعىن والِقثَّاء والِبطِّيخ وحنو ذلك

  :  اللغويالقياس : سابعا
  . النحويوالقياس ، الصريفالقياس :  نوعانومنه

  : كلٌ منوقد اعتمد عليه  :الصريفالقياس . أ
هذه امرأة مجيلة بالتاء، بأن :  تصحيحه قوهلميفوذلك : الكسائي

ن كل ما كان من الصفات على وزن ، ألهذه امرأة مجيل دون تاء: يقال
  .)٤(واملوصوف مذكور فإن التاء تحذَف منه" فَِعيل"

                                 
 ١٩٧تثقيف اللسان ص  )١(
  ٢٢٨-٢٢٧درة الغواص ص  )٢(
 ١٨٩تقومي اللسان ص  )٣(
 ١٢٢ما تلحن فيه العامة ص  )٤(



٢١٤ المحور الثاني

: ، بأن يقاللَة لواحدة النبلنب:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )١(بيديوالز
حسم وِقدند العرب مجع ال واحد له من لفظه، مثل اخليل ، ألن النبل عه

  .                                               كما أن واحد اخليل فرس  ،والغنم
شاء لصانع السفن، ن: م تصحيحه قوهليفوذلك : )٢(وابن مكي الصقلي

  . منِشئ، ألنه من أنشأ: بأن يقال
ِبر والدك بكسر الباء، وشم :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٣(ريريواحل

بر وشم بالفتح فيهما : بأن يقال،  األمر بالِبر والشميف، يدك بضم الشني
 أن حركة أول فعل فقياس هذا الباب،  قولك يبر ويشميفألما مفتوحان 

  . ىن الفعل املضارع إذا كان متحركااألمر من جنس حركة ثا
، هو اِإلِبط بكسر الباء: ه قوهلم تصحيحيفوذلك : )٤(وزيوابن اجل

 على ِفِعل إال ِإِبل شيء الكالم يف، ألنه مل يأِت اإلبط بسكون الباء: بأن يقال
 الصفات امرأة ِبِلز يف، و صفرة األسنانهي، وِحِبر و اخلاصرةهيوِإِطل و

 .  تلد كل عاماليت هي، ووأتان ِإِبد،  السمينةهيو
:  مجع ِلجام، بأن يقالأَلْجم يف:  تصحيحه قوهلموذلك يف: )٥(والصفدي

 . ، حنو ِلسان وألسن ن مجعا لِفعال إال أن يكون مؤنثا، ألن أَفْعل ال يكولُجم

                                 
 ١٥٦-١٥٥حلن العوام ص : الزبيدي )١(
  ١٦٧تثقيف اللسان ص ) ٢(
 ٧٨درة الغواص ص  )٣(
  ٦٥تقومي اللسان ص  )٤(
 ١٢٤تصحيح التصحيف ص  )٥(



٢١٥   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

ى وراءه، وبالكاد جر: حيث أجاز قوهلم: )١(وجممع اللغة العربية
، هي فَعول من الثالثيو،  "كَؤود "  اللغة كلمة يف، ألنه ما دام أدركه

 يستلزم ، وهذا، مبعىن شق وصعب"كَأَد  "فالبد أن يكون الفعل الثالثي
، على أن األلف مسهلة وإذن يصح هذا األسلوب، وجود املصدر وهو الكَأَد

  . من اهلمزة
  : كلٌ ِمنتمد عليه وقد اع: النحويالقياس . ب

وما أعور ، ما أبيض هذا الثوب:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٢(الزبيدي
 التعجب من األلوان والعاهات، بأن يقاليفهذا الفرس  : بياض ما أحسن

هذا الفرس روع وما أقبح ،ِن هذا الثوببأفعل التعجب إال ، ألن العرب مل ت
  .  بذلك ِخلفَّته ته خصالذي من الفعل الثالثي
، وبلَى ىنعم مكان بلَ:  تصحيحه قوهلميفوذلك  :)٣( وابن مكي

معالسؤال مثبتا ، بأنه إذا كان  االستعماليف، وعدم تفرقتهم بينهما مكان ن
فهل وجدمت ما : (قال اهللا تعاىل. كان جوابه بـ نعم، وال جيوز ها هنا بلى

،  السؤال منفيا كان اجلواب بـ بلى كانوإذا. )٤()حقا قالوا نعموعد ربكم 
   . )٥()ألست بربكم قالوا بلى: (عاىلقال اهللا ت، عموال جيوز ها هنا ن

                                 
 ٨القرارات امعية ص  )١(
 ٢٥٤حلن العوام ص : الزبيدي )٢(
 ١٩٩تثقيف اللسان ص  )٣(
  ٤٤: األعراف )٤(
  ١٧٢: ألعرافا )٥(



٢١٦ المحور الثاني

: ال أكلمه قَطُّ، بأن يقـال:  تصحيحه قوهلميفوذلك : )١(ريريواحل
ل لفظة قَطُّ فيما مضى من ؛ ألن العرب تستعمته قَطُّ، وال أكلمه أبداما كلم
  .ل لفظة أبدا فيما يستقبل منهتعم، كما تسالزمان

اجتمع فالن مع فالن، بأن :  تصحيحه قوهلميفوذلك : )٢(صفديوال
 وحنوه اختصم -؛ ألن اجتمع على وزن افتعل اجتمع فالن وفالن: يقال

، ومىت أسند قتضى وقوع الفعل من أكثر من واحد ووزن افتعل ي–واقتتل 
، ومثل ذلك آلخر بالواو ال غري يعطف عليه االفعل إىل أحد الفاعلني لزم أن

  . مثل ختاصم وتقاتل " تفاعل"ما كان أيضا على وزن 
ليس : " مثل قوهلموذلك يف رده على من خطَّأَ: )٣(وجممع اللغة العربية

ويرون أن الصواب "  اجلالء عن البالد، بل هازلنييفاملستعمرون جادين 
، وحق فيراب بعد الن ذلك أن بل هنا لإلضيف، وحجتهم بل هازلون: قوهلم

بالعطف ) هازلني(نصب ولذلك ال جيوز  ، املعىنيفما بعدها أن يكون مثبتا 
وقد . )هازلون( املعىن، ولذلك ترفع يف انتقض في، ألن الن)جادين(على 

) ما(يف  لصحة العطف هو فيرأى امع أن اشتراط عدم انتقاض الن
. في خربها أال ينتقض الن العطف علىيففال يشترط ) ليس(أما ، احلجازية
، وهذا رأى مجهور النحاة، صحيح) هازلني(ليه فالتعبري بنصب وبناء ع
  . ا بعض النحويني فيجعل ليس مثل ما هذيفوخيالف 

                                 
 ٥٥درة الغواص ص  )١(
 ٨٤تصحيح التصحيف  ص  )٢(
 ٥٩القرارات امعية ص  )٣(



٢١٧   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

  :قيدة اإلسالميةالع: ثامنا
 زيلُّهو اهللا األ:  حكمه باخلطأ على قوهلميف وقد اعتمد عليها الزبيدي

، إذ  اَألزليفكان هذا :  أزليته، وقوهلميف مل يزل واحدا: قبل خلقه، وقوهلم
 يفورأى أن هذا ال أصل له . مل يزل عاملا:  يف قوهلمالذييريدون املعىن 

 هذا يف، وقد أولع باخلطأ  اشتقاق وال تصريفيف، وال يصح كالم العرب
حىت غر ذلك مجاعة من اخلطباء ،  الكالم واملدعون حلدود املنطقأهل

 بأصل من أصول العقيدة وقد علل هلذا الرأي، بهميف خطفأدخلوه 
؛ وهو أنه ال جيوز ألحد أن يصف اهللا عز وجل بغري ما وصف به اإلسالمية

، عليه وسلم، أو ما ثبت به اخلرب عن رسـوله صلى اهللا يه حمكم وحيفنفسه 
  )١( االشتقاق ومتكنت من التصريفيفولو صحت الكلمة 

   الموضع الواحد يفاالعتماد على أكثر من ضابط 
، فكان يعتمد على اط ببعض العلماء مبلغا كبريالقد بلغ االحتي

  .  املوضع الواحديفضابطني أو أكثر 
 تصحيحه يف )٢(ما فعله ابن مكي: فمن أمثلة االعتماد على ضابطني 

، صمت بفتح الصاد: ، بأن يقال الفاعلري، بالبناء لغصمت أُذناه: قوهلم
 هذا على ضابطني يف، وقد اعتمد  يصم صمما وأصمه اُهللالرجلُصم ا: يقال

 قوهلم يف، والنثر وذلك )٣()وصموافَعموا : ( قوله تعاىليف؛ وذلك مها القرآن
                                 

 ٦٩حلن العوام ص : الزبيدي )١(
 ١٥٠تثقيف اللسان ص  )٢(
 ٧١: املائدة )٣(



٢١٨ المحور الثاني

و وقع فيه حصاة مل ، فل، يريدون كثرة الدم) ١("صمت حصاةٌ ِبدٍم: "  املثليف
  . يسمع هلا صوت

 يف )٢(ريري ما فعله احل: على ثالثة ضوابط أمثلة االعتمادومن
يطْلُقْن، : ن، بأن يقال، واحلواِدثُ تطْرقْاحلواِملُ تطْلُقْن: تصحيحه قوهلم

؛  القرآنهي هذا على ثالثة ضوابط يفوقد اعتمد ، ويطْرقْن بالياء بدل التاء
؛ ، وكالم العرب)٣()تكاد السموات يتفطرن منه: ( قوله تعاىليفوذلك 
؛ وذلك النحوي، والقياس  ميزحن والنوق يسرحنالغواين: يف قوهلموذلك 

 يبدأ - الغائب  الكالم عنيف -أن الفعل املضارع املسند إىل نون النسوة 
 .بالياء ال بالتاء

 )٤(ما فعله جممع اللغة العربية:  أمثلة االعتماد على أربعة ضوابطومن
وكانت املنفعة هلم  (:طئة بعض الباحثني لنحو قوهلمحني رفض خت

إعادة حبجة أنه ال يكثر العطف على الضمري املخفوض إال ب) واملستعمرين
 إن الصواب أن -اء على ذلك  بن–، وقوهلم حرفا كان أو امسا، اخلافض

هلم " ع أن عبارة وقد رأى ام. هلم وللمستعمرين، بإعادة الالم: يقال
 هذا على أربعة ضوابط يفمع ، وقد اعتمد اوحنوها صحيحة"واملستعمرين 

                                 
باب اإلسراف يف  ( ٣٤٦انظر كتاب األمثال ألىب عبيد القاسم بن سالم ص  )١(

  ) القتل وكثرة الدماء 
  ١٧٥-١٧٤ص ص درة الغوا )٢(
 ٩٠: مرمي  )٣(
  ٦٥القرارات امعية ص  )٤(



٢١٩   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

 )١()ه واملسجِد احلراموكفر ب... : ( قوله تعاىليف؛  وذلك القرآن: هي
   قراءة يف؛ وذلك ، والقراءات القرآنية)به (يفعلى اهلاء ) املسجد(بعطف 

 عطفا على اهلاء )٢()األرحام(جبر )   تساءلون به واألرحاِمالذيواتقوا اهللا (
  : قول الشاعريفك ؛ وذلوالشعر، )به (يف

  )٣(فاذهب فما بك واألياِم من عجب **  *فاليوم قد بت جونا وتشتمنا

؛ وذلك أن النحويوالقياس ، )بك( يفبعطف األيام على الكاف 
، واستدلوا على ذلك اخلافض فريقًا من النحويني أجاز العطف دون إعادة 

   .  )٤(عديدة بشواهد 

ة ضوابطعدم االعتماد على أي:  
 أمر من – كما رأينا –الضوابط شك أن اعتماد العلماء على تلك ال 

الذي حيتكم ، هذا املنهج البحثيف  األمور اليت يتطلبها املنهج العلمي
، وما كل ضابط من  يتسم عمله باملنطق واإلقناعالباحث فيه إىل الدليل لكي

  .هذه الضوابط إال دليل قد قام عليه احلكم باخلطأ والصواب
فقد ؛ ذا ال يعىن أم مجيعا اعتمدوا على هذه الضوابط ولكن ه

                                 
  ٢١٧: البقرة  )١(
التيسري يف القراءات : الداينانظر .  من سورة النساء١محزة لآلية رقم وهي قراءة  )٢(

   ٧٨السبع ص 
   ٢/٣٩٢، وكتاب سيبويه ٢/٤٦٣ يف اإلنصاف البن األنباري البيت بال نسبه )٣(
املسألة الثامنة ( اإلنصاف يف مسائل اخلالف :  ابن األنباريانظر، هم الكوفيون  )٤(

  ٢/٤٦٣) والستون 
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صورة واضحة؛ إذ يدي قد متيز عنهم بب كان الز، وإنْ هذا األمريفتفاوتوا 
غريه ممن نقلت عنهم، مل حيدث مع وردت عنده الضوابط الثمانية، وهو ما

 يعتمدوا دائما على هذه مل، واألخرى أن هؤالء العلماء هذه واحدة
 وذلك ، بعض املواضع يرسلون كالمهم إرسااليف، فقد كانوا الضوابط
: اعتمادهم على ثقافتهم اللغوية، واآلخر:  األول- فيما أرى -لسببني 

 يف، فإنَّ ما يقولونه له أصل  صحة ما يقولونهيفاطمئنام إىل ثقة القارئ 
 اليت ه الدليل على ذلك من خالل الضوابطوراللغة الفصيحة ، ال سيما وقد أَ

 الصفحات يف عرضنا هلا اليت، واألخرى املواضع يفصرحوا باالعتماد عليها 
  : ومن هذه العبارات املرسلة. بقة السا

: وتقول: "له أيضاوقو. )١("هو الكَتان بفتح الكاف: "قول الكسائي
  )٢("، بفتح امليمدمعت عيين

 وهي: "وقوله أيضا. )٣(" رباعِية ، وال يقال  الرباعِية للسنهي: "وقول ابن قتيبة
  .)٤(" وال يقال لِثَّةٌ ،  مجعها ِلثات مكسورة الالم خمففة،لِثَةُ الرجل ملا حول أسنانه
؛ يوم هائل والصواب هائل... يوم مهول : ويقولون: "وقول الزبيدى

ويقولون : "، وقوله أيضا)٥(" هوال فهو هائلشيء، يقال هالىن الوأمر هائل

                                 
 ١٣٥ما تلحن فيه العامة ص  )١(
 املصدر نفسه والصفحة )٢(
 ٢٩٢أدب الكاتب ص  )٣(
 ٢٩٣ املصدر نفسه  ص  )٤(
 ١٩٢حلن العوام ص : الزبيدي )٥(



٢٢١   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

  .)١("عليه الستر  والصواب سدلْتهلْت أسد
نعق الغراب، والصواب نغق بالغني معجمة : يقولون: "وقول ابن مكي

، ت عني الرجل، وهو مفقوع العنيويقولون فَقَع: "وقوله أيضا. )٢("
  )٣("لصواب فقأت عينه وهو مفقوء العنيوا

 إمنا ، توأم، وال تقولُجاءت املرأة بتوأمني: وتقول: "وزيوقول ابن اجل
  .)٤("التوأم أحدمها

  
 ******  

                                 
 ٢٥٩املصدر نفسه  ص  )١(
 ٧٠تثقيف اللسان ص  )٢(
 ٧٤در نفسه  ص املص )٣(
 ٨٦تقومي اللسان ص  )٤(



٢٢٢ المحور الثاني

 أو مقياس الصواب الصوابياملستوى : املبحث الثالث 
  :اللغوي

 على عدد من - من القدماء ومن وافقهم من احملدثني –لقد اعتمد علماؤنا 
خلاصة  وقد سميتها األسس يف تصويبهم اللَّحن الذي وقع يف لغة بعض العامة وا

راثي الذي عمل فيه ، وهي تسمية تبدو أقرب إىل السياق اللغوي الت)وابطالض(
لحات أما احملدثون من اللغويني فقد عبروا عن ذلك بعبارات أو مصط. هؤالء العلماء
  . املستوى الصوايب، ومقياس الصواب اللغوي: أخرى مثل 

  :د اللغويين المحدثين من الغربيينمفهومه عن: أوال
 يفإىل وجود ثالثة مذاهب Noreen  Odolf ينلف نوروذهب أد

، واملذهب ي التارخياملذهب األديب: هي اللغويحتديد مقاييس الصواب 
فمقياس الصواب حبسب املذهب األول . يواملذهب املنطق، ي التارخيالطبيعي

 يف للكُتاب والشعراء اللغويهو االتفاق بني ما يقوله الفرد واالستعمال 
 الثاينويقوم املذهب .  حبتيني بدايته وايته أمر اعتباط، تعيعصر خاص

 القرن التاسع عشر من أن اللغة كائن يف على أساس ما ساد ي التارخييالطبيع
ة حماولة لتقييد ، لذلك فإن أي حرية خالصةيف تتطور وترقى ي حيطبيع

لكمال املتكلم بصواب أو خطأ تؤدى حتما إىل إفساد هذا التطور حنو ا
وهو يرى أن هلذا املذهب حىت اليوم أنصارا يتركون حتديد الصواب ، اللغوي

ما نيواخلطأ اللغوييف، فليس رهم من األمور االعتبارية البحتة نظيف، أل 
وقد رد على ذلك بأن مثل هذا املذهب لو تِرك لشأنه . اللغة خطأ أو صواب

أما املذهب الثالث . ة لدى اإلنسان ألدى إىل ايار الوسائل التعبريية اللغوي



٢٢٣   ضوابط التصحيح اللغوي للحن في العربية

 نورين هو املذهب الصحيح املعقول، ولذلك أمساه  فرياهيوهو املذهب املنطق
 ميكن للسامع إدراكه الذي، فأصح التعبريات لديه هو التعبري ذا االسم

 يف الوقت نفسه النطق به يفكما ميكن للمتكلم ، دقة وسرعةيفوفهمه 
   .)١(كلُّفوبال تعنت أو ت، سهولة

تعود املتكلمني على العبارة واستعماهلم "   بأنه Sayseوعرفه سايسى 
ن ما يصح أن يطلَق عليه صواب حنوى هو ما يؤيده إ، وردا استعماال مطَّهلا

  .) ٢(" اللغة اللغوي ملتكلميالسلوك 
 لغة من ما يؤيده االستعمال العام ملتكلميأن  "  Sweet سِويت رأىو

  . )٣( "اللغويو ما يصح أن يطلق عليه اسم الصواب اللغات ه
عمال اللغوي ال إن االست: " Medvigوهو قريب من قول ميدفج 

   .)٤("ميكن أن يكون خطأ، ما دام معترفا به اعترافا عاما
الكالم " أن الصواب اللغوي هو Otto Jesoersen كما ذكر أوتو جسربسن 

   .)٥("وية اليت ينتمي إليها املتكلم وي للجماعة اللغاملتفق مع ما يتطلَّبه العرف اللغ

                                 
عبد الرمحن أيوب ، . ، ترمجة د الفرد واتمع لـ أوتو جسربسنانظر اللغة بني )١(

 ١٠١ -٩٩ص 
   ١٢٤السابق ص  )٢(
  السابق والصفحة  )٣(
 السابق والصفحة  )٤(
 ١٣٣السابق ص  )٥(



٢٢٤ المحور الثاني

  :ثين من العربحدين الممفهومه عند اللغوي: ثانيا
، فمنهم من ون يف حديثهم عن املستوى الصوايباختلف اللغويون احملدث

ة بوجه ، ومنهم من نظر إليه يف اللغه يف دراسة القدماء للغة العربيةنظر إلي
لقدماء مل يتفقوا  أن ا، الذي رأىعبد العزيز مطر. ول د الفريق األفمن. عام

نهم من ، يقوم على أساسه احلكم باخلطأ والصواب ، فمعلى مقياس حمدد
تشدد بالوقوف عند ما سمع، وعدم االعتراف إال باألفصح، ورأى ما عداه 

، أو جة من هلجات العربومنهم من تساهل فرأى أنَّ من تكَّلم بله، خطأ
كما رأى .  )١( فهو مصيب غري خمطئ،ولو كانت نادرة أو رديئةس عليها قا

 وكل  كل لغةيف ضروريا الصوايبأنه إذا كان حتديد هذا املستوى أيضا 
 اليت، فهو أكثر ضرورة بالنسبة لكتب اللحن ظاهرة من الظواهر اإلنسانية

 حتديد اخلطأ يف، إذ إن كثريا من مسائل اخلالف بني اللغويني ندرسها
  )٢ (الصوايب حتديد املستوى يفاب سببها االختالف والصو

، حيث ذكر أن أمحد خمتار عمر. ذا الفريق فهو دوأما الثاين من ه
 اليت اعتمد عليها اللغويون العرب هيمقاييس الصواب واخلطأ اللغويني 

نفسها املقاييس اللغويمجع مادة يف عليها وا اعتمداليتة ة أو املصادر اللغوي 
،  القرآنهية الفصيحة بأصواا وصرفها وحنوها ومعجمها، ولعربياللغة ا

  . )٣(، والشعر العريب ، والنثر العريبوالقراءات، واحلديث
                                 

  ٤٧انظر حلن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة ص ) ١(
 ٤٣السابق ص )٢(
  ٣٨-٣٤انظر العربية الصحيحة ص  )٣(
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أن مقياس الذي رأى حممد أبو الرب .  دومن هذا الفريق أيضا
ون العرب األوائل هو متحدث  اعتمده اللغويالذيالصواب واخلطأ اللغويني 

ة  اعتمدته املدارس اللسانية الوصفيالذيوهذا املقياس هو عينه ، ياللغة األصل
، ولذلك ال يرى )املعرفية(لتحويلية التوليدية ، على رأسها املدرسة ااحلديثة

في حتديد ذلك املقياس فكالمها منهج وصيفا بني املنهجني خالفا حقيقي ،
، خاصة ياريا معهيوالفرق أن منهج اللغويني العرب القدماء بدأ وصفيا وانت

من أمهها ، هذا، ولذلك أسباب دعت إليه أيضالدى املتأخرين حىت يومنا 
  .) ١( باللغة يغياب الناطق األصل

 الصوايباملستوى الذي عرف متام حسان . د  وأما الفريق اآلخر فمنه 
وهو ، يف االستعمال، ويرفض اخلطأ معيار لغوى يرضى عن الصواب: "بأنه

 ميكن النظر إليه باعتباره فكرة يستعني الباحث ، الكالصوغ القياسي
 يوإمنا هو مقياس اجتماع،  حتديد الصواب واخلطأ اللغوينييفبواسطتها 

يف ، ويرِجع األفراد إليه عند االحتكام  على األفراداللغوييفرضه اتمع 
يف اللغة  ال يوجد الصوايباملستوى " ى أيضا أن هذا أكما ر. )٢("االستعمال

 باملعىن ، أي شؤون الثقافة باملعىن األعم كليفوإمنا يوجد ، سبفح
 يشمل العادات والتقاليد واللغة والدين واملالبس الذي ياألنثروبولوج

 فكرة من منهج الصوايبإن املستوى : واملساكن ، ومن ثَم ال ميكن أن يقال 
ن املهابة  مشيء، يرمقه الفرد بعام   ، ولكن يقال إنه مقياس اجتماعيغةالل

                                 
 ٨٧انظر األخطاء اللغوية يف ضوء علم اللغة التطبيقي ص ) ١(
  ٧٢اللغة بني املعيارية والوصفية ص : متام حسان. د )٢(



٢٢٦ المحور الثاني

  )١(" الالذعتمع بأسلحة أقلها النقد االجتماعيوحيرسه ا، واالحترام 
 الذي ذكر أن عبد الصبور شاهني. دوأما الثاين من هذا الفريق فهو 

"تمع للغةالصواب اللغوي مرتبط أشد االرتباط بالصورة اليت يرتضيها ا ،
،  هو الذي ميلك اللغة ألن اتمع؛اخلطأ اللغوي هو نقيض هذه الصورةوإن 

كما ذكر أن األساس الذي تبنى .  )٢("وليست اللغة هي اليت حتكم اتمع 
مستوى : ؛ األولعليه فكرة مقاييس الصواب واخلطأ يف اللغة ذو مستويني

والثاين ، عد النحوية الصارمة، وهو الذي تفرضه القواالصواب النحوي
 باللغة احلية املتحركة  يتصل، وهو املستوى الذيمستوى الصواب اللغوي

 املستوى ال يناقض املستوى ، اليت تؤثر يف اتمع وتتأثر به ، وهذااملتطورة
، مبا يتواءم مع يف تطبيق قاعدة ما أو إمهال أخرى، ولكنه يتوسع األول

  )٣(ذا اتمعاحلاجات اللغوية هل

  لمية أو األدبية المستوى الصوابي في الكالم العادي يختلف عنه في اللغة الع
 تفرض على املتكلم عادي يرى أصحاب هذا االجتاه أن لغة الكالم ال

مسات خاصة من التعبري أكثر مما تفرضه اللغة العلميوذلك أنَّ ، ةة أو األدبي
لغة العلم واألدب تسمح ملن يستعملها حبرية خلق املصطلحات والتعبريات 

، ومن هنا اختلف طابع املستوى حولهه من اإلفهام والتأثري فيمن  متكناليت

                                 
  السابق والصفحة  )١(
 ٢٣٢-٢٣١انظر يف علم اللغة العام ص  )٢(
 ٢٣٧-٢٣٦انظر يف علم اللغة العام ص  )٣(
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  . )١( لغة العلم واألدبيف لغة الكالم عنه يف الصوايب
 ظروف يفومن أجل ذلك يوجد فرق واضح بني استخدام الفرد للُّغة 

عر أو القصاص أو واستخدام الشا، اللغويعامة مشتركة بني أفراد اتمع 
حمدد ميكن لكل فرد أن يقيس  احلالة األوىل يوجد معيار فيف، األديب للُّغة

إذ إن اللغة ؛حلالة األخرى فاألمر خمتلف متاما ايفأما ، ةعليه تعبرياته الفردي 
ستخدم استخدامد اختياٍرفيها تستخدم هي، مث  وتعممن جهة أخرى ت 

لمات كما يفعل ، فاملتكلم حينئذ يريد أن جيسد اجلمال بالكااستخداما مجالي
  .)٢(، واملوسيِقى بالنغماتالرسام باأللوان

      الخاصالصوابيلكل لغة بل لكل لهجة مستواها 
مستواها ،  بل لكل هلجة،أن لكل لغةأيضا  كما يرى هؤالء احملدثون 

 غري ، أو بلهجٍة غري لغته فالبد ملن يريد التكلم بلغٍةم، ومن ثَ اخلاصالصوايب
  من أصوات ومفرداتوايبالصهلجته أن يراعى مطابقة مجيع عناصر مستواها 

  . )٣( أثناء الكالميفوصيغ ومجل ونرب وتنغيم وإشارات باليدين والوجه 
 أكثر الصوايبوتتميز اللُّغة العربية املشتركة عن اللهجات بأن مستواها 

، ذلك أن معرفته تتطلب إملاما كبريا بثقافة أصحاب هذه اللغة ااتساعا وتشعب
وطرز بنائهم ، وثقافتهم، مهم وفلسفتهمهم وإسال وتارخي- أعىن العرب -

 بعناصره الصوايب فهم املستوى يف، فال شك أن ذلك كله يتعاون وغري ذلك
                                 

 ٦٤اللغة بني املعيارية والوصفية ص : متام حسان. انظر د )١(
  السابق والصفحة : )ال عن الكتاب الفرنسي شارل باىل نق(متام حسان . انظر د )٢(
 ٦٥السابق ص : متام حسان. انظر د )٣(
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املختلفة اللغوية واالجتماعياليت، ةة واجلماليتتجه إىل دراسة الكالم العريب  
  .)١(على اختالف أشكاله وأنواعه

كيف ي ؟الصوابيى المستوى راع  
 نتحدث عنه ال الذي الصوايب أن مراعاة املستوى متام حسان. يرى د

عنصر : ، أحدمها كل سلوك لغوىيفتتم إال بوجود عنصرين مهمني 
عنصر : خر، واآلفية أو املعىن الوظي يسد احلاجة اللغويالذيالوضوح 
فإذا كان هذا . ية أو املعىن االجتماع يسد احلاجة االجتماعيالذياملطابقة 
سابقني عنصر ثالث هو ا زاد على العنصرين ال أدبي نصااللغويالسلوك 

، وذا يتضح ةة أو الفني يسد به النص احلاجة اجلماليالذي، عنصر اجلمال
 وبه أيضا يفَرق بني الناقد األديب، عاديال الفرق بني األدب والكالم 

 النص يف، وهو ينظر ألول يبحث عن اجلمال مبنهج ذايتّ، فااللغويوالباحث 
، وهو ينظر يواآلخر يبحث عن الصواب مبنهج موضوع، يسجل انفعاله بهف

  )٢(  جيدها فيهاليتة  النص فيسجل الظاهرة اللغوييف
 وهكذا أستطيع القول إن املستوى الصوايب عند معظم اللغويني احملدثني 

هذا العرف خيتلف باختالف ، و للمجتمعهو العرف اللغوي،  أمر واحديتلخص يف
، وهذا العرف أيضا يشترك يف تالف اللهجات داخل اللغة الواحدة، بل باخاللغات
. إخل... ؛ االجتماعية والثقافية والدينية  كل اخلصائص األخرى هلذا اتمعتكوينه

، إننا لن جند مستوى صوابيا واحداوإننا إذا أردنا أن نطبق هذا املقياس على العربية ف
                                 

 ٦٨السابق ص  )١(
   ٦٤-٦٣السابق ص  )٢(
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ةتمعبل مستويات كثرية بعدد اا وخصائصها اإلنسانيبال –، وهذا ات وهلجا 
ردنا متييز اخلطأ ، وأ أردنا استعمال لغة واحدة مشتركة أمر يصعب حتقيقه إذا–شك 

  . من الصحيح فيها
افظني الذين حكَّموا تلك ، فإن التوفيق بني موقف احملعلى أية حالو

 ميكن أن الصوايبس ، وموقف اللغويني احملدثني الذين قالوا باملقياالضوابط
عادي، أحدمها مستوى الكالم ال مستوينييفة يتحقق بالنظر إىل اللغة العربي 

، فاألول ة أو املشتركةة أو الرمسي، واآلخر مستوى اللغة األدبيأو كالم العامة
 يف، إذ ال يؤثر كثريا  عرفناهالذي الصوايبنتعامل فيه مع اللغة بذلك املقياس 

ما دام املتكلمون ، ةة للعربياألقيسة اللغويبعض روج عن هذا املستوى اخل
 كل يف املتفق عليه اللغوي، وذلك مبا يتواءم مع العرف بعضا يفهم بعضهم 

تمعات العربييفة وجمتمع من اا أيأما املستوى اآلخر  .ة هلجة من هلجا
بأصول اللغة تزام الواعية فأرى أنه البد فيه من االلوهو مستوى اللغة األدبي 

، ألن االحنراف عنها برت عنها تلك الضوابط الثمانية عاليتالعربية الفصيحة 
، حىت جند فشيئا يحة شيئاأو عدم  االكتراث ا سوف يشوه العربية الفص

القرآن أو السنة أو التراث  وقت من األوقات ال نستطيع فهم يفأنفسنا 
وأمر آخر ال يقل خطرا عنه ؛ . طر اخليف، وهذا أمر غاية  بوجه عامالعريب
وقت من يف، حىت جند أنفسنا أيضا تمعات العربية ستزيد اهلوة بينهاأن ا 

، وال  اخليط الرابط بينناهي؛ فالعربية الفصيحة  بعضايفهم بعضنااألوقات ال 
 إذن هلذين السببني أن ، فينبغين ينقطع حبال من األحوالنريد هلذا اخليط أ
، وإن املشتركةة ا من شأنه احلفاظ على هذه اللغة األدبينستمسك بكل م
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امع اللغوية ِمسح ببعض اخلروج اليسري فأرى أن يكون ذلك عن طريق ا
؛ املعايري واألسس اللغوية الصحيحة هذا الشأن وفق يف تنظم العمل اليت

، بشرط أن يطَّلع والقياس والنحت التعريب وغري ذلككاالشتقاق 
، حىت  خترج ا هذه اامعاليتة على النتائج اللغة األدبيمستخدمو هذه 

ت، وهو ما يكون هناك اتفاق حيقق الوحدة اللغوية الفصيحة هلذه اتمعا
  .         نصبو إليه مجيعا
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عالقة الل: املبحث الرابع
ّ

حن بالتطو
ّ

  اللغوير 

  للَّحناللغويعرضت من خالل املبحثني السابقني لضوابط التصحيح 
، ملبحث أعرض سريعا لوجهة نظر أخرى هذا ايف، والصوايبوللمستوى 

ني احملدثني الذين مل يعنوا بالبحث عن تلك الضوابط  هؤالء اللغوييفتتمثل 
 كما حيبون أن -ة وإمنا نظروا إىل هذا اللحن نظرة وصفي، أو األسس 

 اللغويتطور ، فكان ال اللغة وحاولوا تفسريهيف فرأوه أمرا واقعا -يسموها 
ة كلها  يصيب الظواهر االجتماعيالذي، هذا التطور عندهم من أهم أسبابه

  . واللغة واحدة منها
، يف فهي يف تغري مستمر،  فاللغة عند هؤالء ليست ساكنة"وعلى ذلك 

مثل الكائن " عندهم أيضا وهي. )١("يبها وعناصرها النحوية ومعانيهاأصواا وتراك
وهم يرون أنَّ . )٢("رهع له الكائن احلي يف نشأته ومنوه وتطواحلي ختضع ملا خيض

،  وضع معجماا، وحتديد ألفاظها ومدلوالامهما أجادوا يف"أصحاب اللغة 
يمها لألطفال قراءة ، ومهما أجهدوا أنفسهم يف إتقان تعلوضبط أصواا وقواعدها

، علمون ذا الصدد يسري عليها امل، ويف وضع طرق ثابتة سليمةوكتابة ونطقا
، فإا ال ا يطرأ عليها من حلن وخطأ وحتريفومهما بذلوا من قوة يف حماربة م

ن وتسري يف السبيل اليت تريدها أن تسري فيها سن، طِّم هذه  األغاللتلبث أن حت
   )٣("التطور واالرتقاء الطبيعيني

                                 
   ٣٤عربية ص األخطاء الشائعة وأثرها يف تطور اللغة ال: ماجد الصايغ )١(
 ٣٥حلن العامة والتطور اللغوي ص : رمضان عبد التواب. د )٢(
 )بتصرف يسري (١١٠-١٠٩اللغة واتمع ص : على عبد الواحد وايف. د )٣(
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ر هذا التطوشأن بأن يقف موقفا وسطا بعض الباحثني   وقد حاول 
 أن يقوم ى اللّحن ينبغيرأى أن املقياس الدقيق للحكم علف؛ وعالقته باللّحن

، واألخرى مراعاة ةإحدامها احملافظة على سالمة اللغة العربي: على دعامتني
جِرهذا التطواليتى العلماء استقراء للكلمات امللحونة ر ، وذلك بأن ي 

فون هذه الكلمات من مث يصن، حن واملعجمات وغريها كتب اللّيفجاءت 
 األساليب يف، مث يبحثون ةة والدالليوالنحوي ةالصرفيوة  الصوتيالنواحي

ا اللغويونالعربي أو ة وكتب اللغة عن نظائر هلذه األمثلة امللحونة اعترف 
 اليت، مع االستعانة بالقواعد حنوميكن أن تقاس عليها أمثلة اللّ، بعضهم

 أقيسة اللغة يفة عربية وغريه من اامع العربي إليها جممع اللغة الهيانت
دخيل واالشتقاق ، والة، كالقياس والسماع، واملولد واملعربوأوضاعها العام

 إليها اللغويون هي انتاليت، مث تطبيق القواعد السليمة والنحت وما إليها
١(يف األصوات والداللة والصيغ اللغوير القدماء واحملدثون للتطو(.  

د ذكر بعض اللغويني أمثلة كثرية من اللحن عدها مظهرا من وقهذا 
  :   أجتزئ منها مبا يلي،اللغويمظاهر هذا التطور 

  : ير الصوتحن والتطواللّ. ١
بالصاد: ةومن ذلك قول العام فَصبالسني ، فسبب ر فسوأصلها ر ،

ة القلب هو قانون املماثلة الصوتيassimilationحدثه الذيري  ونعىن به التأثي 
 صوت يف هذه الكلمة أثر صوت الراء املفخم في، فالتجاور بني األصوات

                                 
   ٥١-٥٠حلن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة ص : عبد العزيز مطر. د )١(
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، ويسمى هذا  هذا التفخيميفالسني املرقق فانقلب السني صادا ملناسبة الراء 
١(االتأثري تأثريا  تقدمي(.  
وأصلها قَصصت بصادين ، ة قَصيت أظفاريقول العام:  ومنه أيضا

 أي، dissimilationة ب القلب هو قانون املخالفة الصوتي، فسبمتتاليتني
. ة الياء بالصاد الثانية، ولذلك أبدلت العامتماثلنياملخالفة بني الصوتني امل

 من - تماثلني قد حيتاجان إىل جهد عضليوسبب املخالفة أن الصوتني امل
م إىل  كلمة واحدة  ولتيسري ذلك يلجأ املتكليف للنطق ما -أعضاء النطق 

، وهناك  تلك الكلمةيفقلب أحد الصوتني املتماثلني صوتا آخر كالياء 
  قرياط ودينار إذيفة الفصيحة تسري على هذا القانون كما  العربييفكلمات 

   .)٢(وِدنار، األصل فيهما ِقراط
. وزواج، لَخبطَ، وجواز، وأصلهما خلْبطَ: ةقول العام:  ومنه أيضا
 ظاهرة معروفة هي، وفسري هذا النطق إىل القلب املكاين تيفويرجع السبب 

   )٣(، وأَِيس ويِئس، كما قالوا جذَب وجبذَأيضا العربية الفصيحة يفوواضحة 

  : الصرفير حن والتطواللّ. ٢
والومن ذلك قول بعض العامراويل، ة ِسرعلى ويعنون به مفرد س ،

 ذلك إىل ما يسمى يف السبب الرغم من أن كلمة سراويل مفرد، ويرجع
 من صيغ هيو" فعاليل" سراويل بصيغة ة، إذ تتشابه كلمبالقياس اخلاطئ

                                 
  ٤٤لتطور اللغوي ص حلن العامة وا: رمضان عبد التواب. انظر د )١(
  ٤٦السابق  ص  )٢(
  ٥٣السابق  ص  )٣(
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، وهلذا حدث اخلطأ ملّا قاسوا وقناديل، ة، مثل عصافري العربييفمجع التكسري 
  )١(سروال: ، واشتقوا هلا مفردا، فقالوالكهذه على ت

  :ير الداللحن والتطواللّ. ٣
، بعد أن كانت تطلق احلرمي، يعنون ا النساء: ةامومن ذلك قول الع

ومنه .  يسمى ختصيص الداللةعلى كل محرم وهذا نوع من التطور الداليلّ
وهذا .  األصل مبعىن احلَربيف هي، والبأس، يعنون ا كل ِشدة: أيضا قوهلم

طري، ال: ومنه قوهلم. داللة يسمى تعميم النوع من أنواع التطور الداليل
 يسمى تغيري ر الداليلّ، وهذا أيضا نوع من أنواع التطويعنون ا الذُباب

  .)٢(جمال االستعمال
بالتطور إن وهو أن القول ، ه إىل أمر مهم مع هذا أود أن أنبينغري أن

، ، فإنه ينبغي أال يكون مربرا له أسبابه، أو أن يبني استطاع أن يفسر اللحن
حلفاظ على العربية ، فاتنقية اللغة منه ما أمكن ذلكته وأو مانعا من مقاوم
مة لتحقيق ذلك أمر عظيم ، والبحث عن الضوابط الالزصحيحة بال حلن

 اليت جاء ا التشريع اإلسالمي اللغة هي، فنحن نعرف أن العربية األمهية
ها والعلم ا مدخال إىل لغة يعد تعرفها وحذقها وتذوق "هي، وقرآنا وسنة

وفرق بني من يعرف العربية ،  وسبيال إىل التصديق به واعتقاده،ماإلسال
، فأوهلما يؤمن بإعجاز القرآن )٣(دراسة ، وبني من يسمع عنها مساعاكالما و

                                 
  ٤٨السابق  ص  )١(
 ٦٤السابق  ص  )٢(
 =ربية على تعلمها يف العصر والدليل على صحة هذا الكالم حرص الناطقني بغري الع )٣(
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، أو أوهلما يهما يؤمن به عن حجة نقلية تبعية، وثانعن حجة قرآنية أصيلة
، مث إن ه غريه يؤمن به عن برهان يقيمه ل، وثانيهماقيمهي  يؤمن عن برهان 

ا بعد هذا اإلعجاز أمور تتصل بالقرآن الكرمي واحلديث الشريف استنباط
ومن هنا كان . )١("ة ، وال يقوى عليهما إال من حذق العربيواستدالال

بعت فيه جهود ، تتائها وسالمتها من اللحن أمرا مهمااحلفاظ على نقا
  .السابقني والالحقني

، هو أن العربية ليست كأية لغة أخرى، وذلك ية األمهوهناك أمر آخر غايةٌ يف
 بلغاا - يف الغالب –أن الكتب السماوية غري القرآن وهي التوراة واإلجنيل ال تقرأ 

رآن ، على حني جند أن الق ترمجت إليها، وإمنا تقرأ باللغات اليت نزلت ااألصلية اليت
فاظ عليها من أي احنراف قد يؤدى إىل ، ومن ثَم وجب احلال يقرأ إال باللغة العربية

م ختص وما يترتب على ذلك من أحكا، لقرآنفهم غري صحيح  أو غري دقيق هلذا ا
  .املسلمني يف دينهم ودنياهم

******  

  ــــــــــــــ
، وحتملهم يف سبيل ذلك الكثري من العناء ، كغربة األوطان وقلة ذات احلديث  =

وهذا أمر عاينته يف أثناء عملي اآلن مبعهد ، جات واألبناء، وفراق الزواليد أحيانا
  . اللغة العربية يف جامعة أم القرىتعليم 

  ١٠- ٩تارخيه وأثره ص . اللحن يف اللغة العربية: املطوعيوسف . د )١(
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  اخلامتة
ة من القضايا املتعلقة باللَّحن ، فقد عرضت فيما سبق لقضية مهموبعد

 اعتمد عليها علماء العربية اليت أو األسس  الضوابطهي، أال و اللغة العربيةيف
إضافةً ، ة على السواءة واخلاص لغة العاميف وقع الذي تصحيح هذا اللحن يف

، وهو ما مسوه ه الضوابط عند اللغويني احملدثنيإىل ما ميكن أن يقابل هذ
م بعالقة اللحن ، وكذلك قوهلللغويباملستوى الصوايب أو مقياس الصواب ا

  : د أسفر البحث عن النتائج التاليةوق. بالتطور اللغوي
 على العامل أو اليت ينبغيأن هذه الضوابط من األمور املهمة . ١

إال وز احلكم؛ فكما ال جي كاألدلة لألحكامهي، إذ هاالباحث أن يراعي 
وذلك حىت ال تصري ،  إال بضابطغي ألَّا يصحح اخلطأ، فكذلك ينببدليل

، وحىت ال حيتاج املرء يب وخيطئ من خيطئاألمور اجتهادا، يصيب من يص
  .  تصحيحه هلذا اخلطأ يفء استند هذا العامل على أي شي: ساءلإىل أن يت
٢ .ن وافقهم ِمن -ن من خالل البحث أن علماءنا تبيِمن القدماء وم 

 مؤلفام قبل يف، مل يصرحوا ا  اعتمدوا على ضوابط خمتلفة-دثني احمل
 حبمد –، وقد استطعت حن ، لكنهم استعملوهاعن اللّ حديثهم يفالشروع 

،  القرآن الكرميهي مثانية ضوابط يفدها  أن أستخلصها وأحد–اهللا 
واحلديث الشريف، والشعر، ةوالقراءات القرآنيواملروي ،ة ، واملعىن ات النثري

  . ة، والعقيدة اإلسالمي)النحوي والصريف (اللغوي والقياس ،املعجمي
، فكان يعتمد على حتياط ببعض العلماء مبلغا كبريابلغ االلقد . ٣

  . املوضع الواحديفضابطني وثالثة وأربعة 
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؛ فمنهم من عتماد على تلك الضوابط الثمانية االيفاختلف العلماء . ٤
  .، ومنهم من ورد عنده بعضهايوردت عنده الضوابط الثمانية كالزبيد

عض املواضع ، فقد كانوا يف بالضوابطد العلماء دائما على هذه مل يعتم. ٥
م اعتماده:  وقد رأيت أن ذلك يرجع إىل سببني؛ األول،يرسلون كالمهم إرساال

، وأنَّ ىل ثقة القارئ يف صحة ما يقـولونهاطمئنام إ: على ثقافتهم اللغوية، واآلخر
ن خالل ، ال سيما وقد أروه الدليل على ذلك ميقولونه له أصل يف اللغة الفصيحةما 

  .العتماد عليها يف املواضع األخرىالضوابط اليت صرحوا با
 تصور مشابه ملا مسيته - ِمن الغربيني والعرب -كان لعلماء اللغة احملدثني . ٦ 

، عرفوه تعريفات أطلقوا عليه املستوى الصوايب أو مقياس الصواب اللغوي) الضوابط(
، وهو أنه األساس الذي  على مضمون واحدا ولكنها اتفقتاختلفت عبارا، كثرية

وقد أرجعوا هذا األساس ، يتحكَّم يف حتديد الصواب واخلطأ يف االستعمال اللغوي
سواء ، ، وما يتضافر معه من أعراف إنسانية بوجه عام للجماعةإىل العرف اللغوي

ة كانت اجتماعية أو دينيإخل... ة أو ثقافي.  
من جمتمع إىل  خيتلف الصوايبذا املستوى ى هؤالء العلماء أن هرأَ. ٧

 اللغة العادية يفكما خيتلف ، ومن هلجة إىل هلجة، ومن لغة إىل لغة، جمتمع
  . ةة أو األدبي اللغة العلمييفعنه 

٨ .ة فإننا لن جند إذا شئنا أن نطبق هذا املقياس على اللغة العربي
تا واحدامستوى صوابيا ، بل مستويات كثرية بعدد امعات العربية وهلجا

أردنا  أمر يصعب حتقيقه إذا– بال شك –، وهذا ةوخصائصها اإلنساني 
  . ردنا متييز اخلطأ من الصواب فيها، وأاستعمال لغة واحدة مشتركة
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، وموقف افظني الذين حكَّموا تلك الضوابطإن التوفيق بني موقف احمل. ٩
ايب ميكن أن يتحقق بالنظر إىل العربية يف اللغويني احملدثني الذين قالوا باملقياس الصو

، واآلخر مستوى اللغة  الكالم العادي أو كالم العامةمستويني ، أحدمها مستوى
ك املقياس الصوايب األدبية أو الرمسية أو املشتركة ، فاألول نتعامل فيه مع اللغة بذل

قيسة اللغوية ؛ إذ ال يؤثر كثريا يف هذا املستوى اخلروج عن األالذي عرضنا له
 ، وذلك مبا يتواءم معم املتكلمون يتفامهون فيما بينهم، ما داللعربية الفصيحة

أما املستوى اآلخر وهو مستوى اللغة األدبية . العرف اللغوي املتفق عليه بينهم
ن عدم االحنراف ، ألا تضم االلتزام بتلك الضوابط الثمانيةاملشتركة فالبد فيه من

السنة والتراث العرىب فهما  أن نفهم القرآن و، فنستطيعةعن اللغة الفصيح
  . صحيحا، وهذا أمر غاية يف األمهية

مل يعنوا بالبحث عن تلك  هناك فريق من اللغويني احملدثني .١٠
وإمنا نظروا إىل هذا اللحن نظرة أخرى ،  قضية اللحنيفالضوابط أو األسس 

ر ، فكان التطوا تفسريهوحاولو،  اللغة ال ميكن إنكارهيففرأوه أمرا وقعا 
، ولكنه ر ال يصيب اللغة وحدها عندهم من أهم أسبابه ، وهذا التطواللغوي

وقد ذكروا تفسريات .ة كلها واللغة واحدة منهايصيب الظواهر االجتماعي 
ةلغويصوتي ،ة وصرفيهر من اللحن بناء على هذا التطورملظا، ةة وداللي.  

ن به ، أو أن نبيور إن استطعنا أن نفسر به اللحنطإنَّ القول بالت. ١١ 
، نعا من مقاومته وتنقية اللغة منه، أو ما أال يكون مربرا له، فإنه ينبغيأسبابه
مة ، والبحث عن الضوابط الالزحلفاظ على العربية صحيحة بال حلنإذ ا

،  قرآنا وسنةسالمي، فالعربية لغة التشريع اإللتحقيق ذلك أمر عظيم األمهية
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، وذلك أن الكتب ك أن العربية ليست كأية لغة أخرىأضف إىل ذل
 بلغاا األصلية - غالبا – التوراة واإلجنيل ال تقرأ هيالسماوية غري القرآن و

رآن ، على حني جند أن الق ترمجت إليهااليت، وإمنا تقرأ باللغات  نزلت االيت
 احنراف قد يفاظ عليها من أ، ومن ثَم وجب احلال يقرأ إال باللغة العربية

وما يترتب على ذلك ،  هلذا القرآنغري صحيح أو غري دقيق ى إىل فهم يؤد
  . ختص املسلمني يف دينه ودنياهممن أحكام 
١٢ .ة بني إن عدم احلفاظ على اللغة العربية املشتركة سيزيد اهلو

 وال نريد هلذا ، اخليط الرابط بينهاهي؛ فالعربية الفصيحة اتمعات العربية
 االستمساك بكل ما ، وعلى ذلك ينبغيحبال من األحوالاخليط أن ينقطع 

ح ببعض ِم، وإن سذه اللغة نقية بال حلن أو احنرافمن شأنه احلفاظ على ه
 تنظم اليتاخلروج اليسري فأرى أن يكون ذلك عن طريق اامع اللغوية 

؛ كاالشتقاق ية الصحيحةايري واألسس اللغو هذا الشأن وفق املعيفالعمل 
، بشرط أن يطَّلع مستخدمو هذه اللغة والقياس والنحت التعريب وغري ذلك

، حىت يكون هناك اتفاق حيقق  خترج ا هذه اامعاليتاألدبية على النتائج 
  .           اللغوية الفصيحة هلذه اتمعاتالوحدة

******  
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  املصادر واملراجع
  : ) هـ ٦٠٦ت ( و السعادات بن حممد أب، جمد الدين ابن األثري

، قيق حممود الطناحي وطاهر الزاوي، حتالنهاية يف غريب احلديث واألثر
  م ١٩٦٣األوىل  . ، طاملكتبة اإلسالمية

  :)دكتور(ار عمر أمحد خمت
 والتأثر ، عامل ، مع دراسة لقضية التأثري البحث اللغوي عند العرب-

  . م ١٩٨٨، السادسة. الكتب، القاهرة، ط
  . م١٩٨١األوىل . القاهرة، ط، ، عامل الكتب العربية الصحيحة-

  : )م ٦٢٩ت( أبو بصري ميمون بن قيس بن جندل ، األعشى
ديوان األعشى الكبري، شرح وتعليق حممد حممد حسني، مؤسسة الرسالة، 

 م١٩٨٣السابعة . بريوت، ط
ر بن عمرو الكندامرؤ القيس ، حجبن ح جدم ٥٦٥ت( ين( :  

. دار املعرفة، بريوت، ط، ديوان امرؤ القيس، شرحه عبد الرمحن املصطاوي
  م٢٠٠٤الثانية 

  : ) هـ ٥٧٧ ت( كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد ابن األنباري ، 
، املكتبة حممد حمىي الدين عبد احلميد:  حتقيق،اإلنصاف يف مسائل اخلالف

  .١٩٨٧ط .العصرية لبنان د
القاهرة ، لباء، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربةنزهة األ
  . م ١٩٩٨
  : ) هـ ٥٦ت  (  أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيمي،البخار

،  دار طوق النجاة ط حممد زهري بن ناصر الناصر: صحيح البخارى، حتقيق
  .هـ ١٤٢٢األوىل . 

  :) هـ ٥٢١ت( د سيالن بأبو حممد عبد اهللا بن حممد سي، البطليو
وحامد عبد ايد، ، شرح أدب الكاتب للبطليوسي، حتقيق مصطفي السقا
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  .١٩٩٦، ، القاهرةدار الكتب. ط
  )دكتور ( متام حسان 

  .م٢٠٠٠الرابعة . اللغة بني املعيارية والوصفية، عامل الكتب، القاهرة ط
  : جسربسن، أوتو

مكتبة األجنلو، ،  الرمحن أيوبعبد. اللغة بني الفرد واتمع، ترمجة د
  . م١٩٥٤، القاهرة

  : ) هـ ٣٩٢ت(أبو الفتح عثمان ، ابن جين
  .١٩٥٢، حتقيق حممد على النجار، دار الكتب، القاهرة، اخلصائص

على : جوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، حتقيقاحملتسب يف تبيني و
لشؤون ا جملس ،عبد الفتاح شليب.د ،  النجارليمعبد احل. د ناصفيدنجال

  .ط .د١٩٩٤اإلسالمية ، القاهرة 
  : ) هـ ٥٩٧ ت (أبو الفرج عبد الرمحن بن على بن حممد ، ابن اجلوزي
الثانية . ، طلقاهرة، اعبد العزيز مطر، دار املعارف. ، حتقيق دتقومي اللسان

١٩٨٣.  
  :)هـ ٥١٦ت (و حممد القاسم بن على ، أباحلريري

 على الربكايت، الشريف عبد اهللا بن. حتقيق د، درة الغواص يف أوهام اخلواص
  . ، مكة املكرمة ، طاملكتبة الفيصلية

  . م١٩٩٦األوىل 
  : )دكتور(حسن عون 

  .١٩٥٢، مطبعة رويال اللغة والنحو، اإلسكندرية
  :) هـ٧٤٥ت( أثري الدين حممد بن يوسف بن على ي،أبو حيان األندلس
ادل أمحد عبد املوجود والشيخ ، حتقيق ودراسة الشيخ عتفسري البحر احمليط

، دار الكتب أمحد النجويل . ود،زكريا النوتى .على حممد معوض ود
  .١٩٩٣األوىل .، طالعلمية، بريوت

  : )  هـ ٤٤٤ت(أبو عمرو عثمان بن سعيد  ،الداين
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، بريوت دار الكتب العلمية، ،التيسري يف القراءات السبع، نشر أوتو يرتزل
  . ١٩٩٦األوىل . ط

  : ي، مصطفي صادقالرافع
ريان، دار الكتاب حتقيق حممد سعيد الع، ١/٢٣٧تاريخ آداب العرب 

  .١٩٧٤، بريوت العريب
  : )دكتور(رمضان عبد التواب 

  .م ٢٠٠٠الثانية . ، القاهرة ط، مكتبة زهراء الشرقحلن العامة والتطور اللغوي
  :) هـ ٣٧٩ت ( أبو بكر حممد بن احلسن، الزبيدي

، ، دار املعارفإبراهيمحتقيق حممد أبو الفضل ، ني واللغوينيطبقات النحوي
  .١٩٧٣القاهرة، 

  . م ٢٠٠٠الثانية .، طاهرة، اخلاجني، القحلن العوام، حتقيق رمضان عبد التواب
  :)  هـ ٥٣٨ ت( أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر ي،الزخمشر

بو الفضل  وحممد أيعلى حممد البجاو: الفائق يف غريب احلديث، حتقيق
  .ت .  الثانية د . ، طاهرة، الق احلليبعيسى البايب، مطبعة إبراهيم

  :) هـ٢٤٤ت ( أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن يوسف ،ابن السكيت
محد حممد شاكر وعبد السالم هارون، دار أ: إصالح املنطق، شرح وحتقيق

   ١٩٨٧الرابعة . ، طاملعارف، القاهرة
  :)  هـ ١٨٠ت( ن بن قنرب  أبو بشر عمرو بن عثما،سيبويه

الثالثة . ، طيق عبد السالم هارون، اخلاجني، القاهرة، حتقكتاب سيبويه
  م١٩٨٨
  : ) هـ ٣٦٨ت ( أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا ، السريايف

، حتقيق كرنكو، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، أخبار النحويني البصريني
١٩٣٦.  

   ) : هـ٣٨٥ت (، يوسف بن أىب سعيد السريايف
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   م١٩٧٩، دمشق، وبريوت، ن للتراث، دار املأموأبيات سيبويه شرح 
  : ) هـ ٩١١ت(  جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطي ،

، مطبعة السعادة أمحد حممد قاسم. د: قتراح يف علم أصول النحو، حتقيقاال
  .١٩٧٦وىل األ. القاهرة ط
  :  ) هـ٧٦٤ت ( الدين خليل بن أيبك ، صالح الصفدي

.  حتقيق السيد الشرقاوي، مراجعة د، التحريفتصحيح التصحيف وحترير
  ، القاهرة ، رمضان عبد التواب، اخلاجني

  .  م ١٩٨٧األوىل . ط
  : )دكتور(طاهر سليمان محودة 

  .م ١٩٩٢ ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية القياس يف الدرس اللغوي
  : ) هـ ٣٥١ت (  عبد الواحد بن على أبو الطيب اللغوي ،

مراتب النحويني ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة ضة مصر ، 
  .١٩٥٨القاهرة ، 

  )دكتور(عبد الصبور شاهني 
  . م ١٩٩٣السادسة . يف علم اللغة العام مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط

  ) :دكتور(عبد العزيز مطر 
لقومية للطباعة احلن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة ، الدار 

  . م ١٩٦٦، القاهرة، والنشر
  ) : م ٥٥٤ت ( عبيد بن األبرص ، بن جشم بن عامر 

ديوان عبيد بن األبرص ، شرحه أشرف أمحد عدرة ، دار الكتاب العريب ، 
  ١٩٩٤األوىل . بريوت ، ط

   ) :  هـ٢٢٤ت ( القاسم بن سالم اهلروي ، عبيد أبو 
ائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن د، وزارة املعارف ، غريب احلديث 

  . م ١٩٦٥ سنةاألوىل. اهلند ط
عبد ايد قطامش ، دار املأمون للتراث ، دمشق، . كتاب األمثال ، حتقيق د
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  . م ١٩٨٠األوىل . ط
  ) :دكتور(على عبد الواحد وايف 
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  املقدمة 
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

ني وحجة اهللا على خلقه أمجعني، بعثه اهللا بالدين خامت النبيني وإمام املرسل
  . القومي والصراط املستقيم

  :وبعد

  : تمهيدال
منذ فترة ضاربة يف عمق التاريخ هاجرت قبائل عربية عدة من عدنانية 

وتعايشت تلك القبائل مع الشعب املصري وأثرت فيه ، وقحطانية إىل مصر
وقد أشار إىل ذلك غري ، احداحىت كونت وهذا اتمع نسيجا و، وتأثرت به

وجاءت الفتوحات اإلسالمية إىل ، واحد من مؤرخي التاريخ املصري القدمي
وخاصة فترة ، نعم اهللا عليها بدخوهلا حتت قيادة الدولة اإلسالميةأو، مصر

اليت أصبحت فيه مصر مفتاح الدخول إىل  حكم اخللفاء الراشدين 
وخاصة عندما انتدب عمر بن ، يهافازدادت اهلجرات العربية إل، إفريقية

وظلت اهلجرات ،  عدة بطون من قبائل شىت للتوطن يف مصراخلطاب 
العربية إىل مصر طوال العصر األموي وحىت فترة متأخرة من العصر العباسي 

ن تلك اهلجرات إوال غرو إن قلنا ، وإن كانت ليست بكثافتها األوىل
وهلم إىل ريف مصر يف نواحي وتوطن العرب يف مناطق مصر املختلفة ونز

ومل يأت ، ومناطق الصعيد قد غري وجه مصر احلضاري، والبحرية، الشرقية
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القرن الرابع اهلجري إال وكانت اللغة العربية هي لسان عامة أهل مصر 
، وخاصة بعد انتشار اإلسالم الشامل لكل أصقاع القطر املصري، الناطق

عريب ودخول املصريني من األقباط وتكاد جتزم بعض الدراسات أن الوجود ال
 امما حد، يف اإلسالم هو ما جعل اللسان العريب يسود ذه الصورة الكبرية
وغدت ، مبصر أن تصبح مركزا إلشعاع ثقايف مياثل البصرة والكوفة ودمشق

العواصم املصرية ـ الفسطاط ومن بعدها القاهرة ـ تؤدي دورها كمركز 
  .ربية اإلسالميةحضاري وثقايف هام للحضارة الع

وأصبحت هلجات مناطق توطن العرب ختتلف اختالفا كليا عن هلجة 
عامة املصريني يف املناطق احملاذية للنيل وهي اليت كثر ا الوجود املصري 

فأصبحت اللهجة القاهرية تشمل ، وخاصة يف الوجه البحري، القبطي قدميا
بية واملنوفية وبعض عدة مناطق مثل القاهرة وختومها من األعمال القليو

وتنوعت هلجات السواحل املصرية مبختلف ، أعمال اجليزة القريبة من القاهرة
، مناطقها فأصبح هناك هلجات لسواحل مصر الشرقية واملمثلة يف دمياط

أما بقية السواحل ، وهلجات لسواحل مصر الغربية واملمثلة يف اإلسكندرية
ة لتوافد عدد من القبائل املغربية الغربية فكانت هلجتها بدوية بلكنة مغربي

  .عليها وتوطنها يف مناطق مرسى مطروح والسلوم وصوال للحدود الليبية
أما الوجه القبلي فقد تأثر عامة أهله باللغة العربية وهلجاا املختلفة فلم 

إال وا مراكز ، يكن به منطقة سواء يف الصعيد األدىن أو يف الصعيد األعلى
وفرضت العربية وجودها بقوة يف تلك املناطق ، ئل العربيةتوطن كربى للقبا

اليت يتحدث ا إىل يومنا هذا غالب  تكونت ما مسي باللهجة الصعيدية حىت
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حىت أننا جند وإىل ، أهل صعيد مصر؛ ومعظم مفرداا عربية فصحى أصيلة
 ،يومنا هذا أقباط مصر من النصارى يتحدثون اللغة العربية باللهجة الصعيدية

  .وال نكاد نعرفهم إال من مستهم الذي يفصح عنهم
 مث  على هذا وقد كان اعتمادي يف إخراج هذا البحث على اهللا 

م ـن أهـع، ومراجع حديثة، مصادر أصيلة من املصادر اللغوية والتارخيية
وعن علم اللغة العربية والعامية ، ما سطر عن القبائل العربية وهجراا ملصر

فضال عن اجلزء التطبيقي يف املوضوع والذي التزمت فيه هذا ، واللهجات
مبقابلة عدد ال بأس به من الشيوخ املعمرين يف حمافظة الشرقية بتنوع 

وقد ، وقد أمدوين بتراث لغوي أفاد البحث يف هذا اجلانب، مراكزها
استعنت مبا تنشره حمافظة الشرقية من مطبوعات دورية تفيد يف توزيع 

وقد اتبعت يف كتابة البحث ، ومناطق توطنهم يف احملافظةالسكان وأجناسهم 
 البحث باملصادر ذيلتو، الوصفي التحليلي التقابلي، املنهج العلمي التارخيي

  .واملراجع واملادة العلمية اليت أفادتين يف إخراج هذا البحث
 ومرياثنا احملفوظ حبفظ اهللا ، إن لغتنا العربية هي لغة القرآن الكرمي

وتعترب بتراثها األديب إحدى ، وهي عنوان ثقافتنا وحضارتنا، الكرميللقرآن 
وقد احتلت مكانة كبرية يف التاريخ إىل جانب الدور ، اللغات اهلامة يف العامل

بل أا تعترب من ، اهلام الذي لعبته يف تنمية اتمعات العربية واإلسالمية
كل قيمة جمتمعية يف أفضل السبل ملعرفة شخصية اإلنسان العريب والذي يش

وهي البيئة الفكرية اليت نعيش ا ونقيس من خالهلا ، أمتنا العربية اإلسالمية
وهي الرابطة اليت متثل حلقة الوصل فيما بني سلفنا ، مدى التطور اتمعي
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فهي حبق متثل خصائص األمة حىت غدت ، وواقعنا وعاملنا املعاصر، املاضي
تشار اشتركت فيها شعوب شىت كان العرب حضارة أمة إنسانية واسعة االن

  .املسلمني نواا األساسية
وقبل العروج على نقاط البحث الرئيسة يطيب يل يف هذا اال 

ومفهومها حىت يتسىن لنا ، ومعىن اللهجة، والعامية، التعريف باللغة الفصحى
  .توضيح النقاط اليت نتحدث عنها يف ثنايا البحث

فلن جند اتفاق ما بني ، اللغة متعارف عليه ملعىن إذا حبثنا عن معىن واحد
غري أن مسة ، ولذلك مل يوجد تعريف عام شامل حمدد، العلماء على هذا املعىن

  . تعريفات نسوقها هنا ونبحث من خالهلا على معىن مشترك كتعريف للغة
أما حدها فأا أصوات يعرب ا كل قوم عن : " فقد عرفها ابن جين بقوله

ن اللغة هي نظام من إ: "يف تعريف آخر أكثر توضيحا قيلو، )١("أغراضهم
وختضع هذه األصوات ، سطتها التعارف بني أفراد اتمعالرموز الصوتية يتم بوا

ومن حيث ، للوصف من حيث املخارج أو احلركات اليت يقوم ا جهاز النطق
 اللغة ظاهرة أن: "وهناك تعريف أكثر مرونة وهو، )٢("الصفات والظواهر الصوتية

   )٣("اجتماعية تستخدم لتحقيق التخاطب بني الناس
فاللغة ضرورة اجتماعية ال يستغين عنها البشر وهي من أرقى الوسائل 

                                 
    .حتقيق حممد على النجار. عامل الكتب، ٣٣ص، ١ج: اخلصائص) ١(
    .م١٩٨٧، ١ط، مكتبة املنار،  وييف التحليل اللغ: خليل أمحد عمايرة) ٢(
 ،٥١ص،  اللغة واملرض العقلي عامل املعرفةةسيكولوجي:مجعة سيد يوسف) ٣(

  . م١٩٩٠، ٥العدد
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وحيث وضحت العالقة بني ، اليت وصل إليها اإلنسان يف تفامهه مع أخيه
وأثر اتمع وحضارته ونظمه وتارخيه وتركيبه ، اللغة واحلياة االجتماعية

 اتمعي يف ووضح فيه التأثري، ظواهر اللغويةبيئته اجلغرافية يف خمتلف الو
وانقسامها ، وقوة وضعف، تطور حياة كل لغة وما يطرأ عليها من غىن وفقر

وتفرع هلجات عامية عنها متأثرة بالتأثريات اتمعية فيما ، إىل فنون وهلجات
  . )١(اوأصول مفردا، يتعلق بأصواا ودالالا السمعية

مل تعرف عند العرب قبل انتهاء القرن أن كلمة لغةومن اجلدير بالتنويه 
 باللغة كان يطلق عليه حممد رياض كرمي أن العامل. ذكر دفي، الثاين اهلجري

وقد أطلق هذا ، مث يف القرن الرابع اهلجري عرف باسم اللُغوي، الراوية
أما كلمة اللغة فلم ، غوياللقب على عدد من اللُغويني منهم أبو الطيب اللُ
يف ، الرابع عشر امليالدي، تظهر يف األدب العريب إال يف القرن الثامن اهلجري

  : حيث قال، م ١٣٤٩/ هـ٧٥٠شعر وضعه صفي الدين احللي املتوىف 
  بقـدر لغات املـرء يكثـر نفعه

 
  وتلك له عند امللمات أعوان    

  فهافت على حفظ اللغات وفهمها 
  

  )٢( احلقيقة إنسانفكل لسان يف  
غري أن كلمة لغة مل ترد يف آيات الذكر احلكيم بل عرب عنها مبفهومها   

وِإنه : حيث جاءت كلمة لسان موضحة للمعىن يف قول احلق تبارك وتعاىل
الَِمنيالع بِرتيلُ رلَت ١٩٢ اَألِمني وحلَ ِبِه الرزن ١٩٣  َكُونِلت لَى قَلِْبكع

                                 
  . م٢٠٠٤ ٩دار ضة مصر ط، ١٢ص، علم اللغة: على عبد الواحد وايف ) ١(
  .  م١٩٩٦القاهرة ، ٥١،٥٠ص، املقتضب يف هلجات العرب) ٢(
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ِمناملُنِذِرين   ١٩٤ ِبٍنيِبيٍّ مراٍن عِبِلس ١٩٥ )ذا جند استخدام ، )١و
، وحاول البعض القول بعدم عربية لفظة لغة، كلمة اللسان بدال من اللغة

وهذا ، وذلك مبا أا مل ترد يف القرآن الكرمي وال يف آداب العرب املتقدين
يف القرآن ) ل غ و ( ة لغو فقد جاء اشتقاق الكلمة من ماد، فهم خاطئ

والَِّذين الَ يشهدونَ : فقد جاء يف حمكم الترتيل قول احلق ، الكرمي
وراماً  الزوا ِكررِو موا ِباللَّغرِإذَا م٧٢(و()وذلك مبعىن السقط من الكالم ، )٢

رة هذا فضال  عن ورود اللغو مبعىن الكالم  فعن أيب هري، الذي ال يعتد به
 عن رسول اهللا من قال لصاحبه يوم اجلمعة واإلمام خيطب : " قال

مسعت رسول :  قالويف حديث آخر عن أيب هريرة ، "انصت فقد لغا 
إذا قلت لصاحبك انصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد : " يقولاهللا 

ومها يشمالن نفس ، وهنا جاء اللفظ يف احلديثني بلغا ولغوت، )٣("لغوت
  .أثناء خطبة اإلماميف  املتمثل يف الكالم أو احلديث املعىن

فقد ورد لفظ ، اللفظ يف املعاجم اللغوية عن املعاين السالفة الذكروال خيتلف 
وذا ، وهذه املعاين تؤكد عربية الكلمة، ولغى يلغي إذا لَِهج، لغا يلغو إذا حتدث

  .)٤(غاتتكون اللغة أي لغة العرب أفصح اللغات وبالغتها أمت البال

                                 
  . ١٩٥:١٩٢ات اآلي: سورة الشعراء) ١(
  . ٧٢ اآلية :سورة الفرقان) ٢(
: الترمذي، ١٤٠٣،١٤٠٢كتاب اجلمعة حديث رقم ، ١ج، السنن: النسائي) ٣(

  . ٥١٢أبواب اجلمعة حديث رقم ، ٢السنن ج
 = : معىن لغا أي:فعند ابن منظور، جاء اللفظ يف أكثر من معجم من معاجم اللغة) ٤(
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اليت ، اللغة العربية احلية باللسان العريب املبني: بالفصحىواملقصود 
وكثري من أصول الكلمات واملفردات ، تشتمل على قواعد النحو والصرف

، اليت تستقيم معها األساليب البالغية املتعددة يف البديع واملعاين وغريها
رفها بإسهاب ليت عوا، وتشتمل على الصفات واألصوات مبخارجها املتنوعة

  )   ١(اللغويني يف شروحهم
 بني أفراد لغة التخاطب اليومي اللغة احملكية وهي :والعامية تعين

فعلى سبيل املثال ختتلف اللهجات العامية ، وختتلف من بلد إىل آخر، اتمع
يف مصر مثال عن اللهجات العامية يف الشام أو بالد املغرب أو يف اجلزيرة 

  ــــــــــــــ
وجاء يف مادة لغا عند الفريوز " لمتفهي فعلةُُ من لغوت أي تك" تكلم فالن   =

، "ال تسمع فيها الغية : " ىلاوالالغية واللغو وقال تع،  قال باطال:أبادي أي
: " فيذكر أن، أما صاحب أساس البالغة، واللغة أصلها لُغي وقيل يف اجلمع لغات
إذا أردت أن تسمع من األعراب ، وقيل، لغوت بكذا أي لفظت به وتكلمت

ومنه اللغة ونقول لغة العرب أفصح ، ومسعت لغواهم،  استنطقهمفاستغلهم أي
ولغى ، وقد جئنا ذه املفردات اللغوية يف مادة لغا، اللغات وبالغتها أمت البالغات

نه رمبا يكون إ، ولغو من املعاجم لنؤكد على عربية الكلمة وليس كما قال البعض
واألجدر هنا أن ، أو فكرة تعين كلمة  واليت LoGS أصلها معرب من اإلغريقية 

  . نقول أن الكلمة اإلغريقية هي اليت ترجع لألصل العريب
: الزخمشري، ٦٠ص ، مادة لغا، خمتار الصحاح، مادة لغو: لسان العرب

املقتضب يف هلجات : حممد رياض كرمي و،١٧٣،١٧٢ص ، مادة لغو، ٢ج
   ٥٠ص، العرب

   .١٣١:١٢٨فقه اللغة ص : علي عبد الواحد وايف) ١(
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،  أهم الفروق بني الفصحى والعامية أن األوىل مكتوبة وحمكيةومن، العربية
أما قواعد العامية ، وكذلك أن قواعد الفصحى ثابتة، بينما الثانية حمكية فقط

  . فمتغرية من وقت إىل آخر
 ومفهومها فقد رصدت كتب عدة قدميا وحديثا اللهجةأما معىن 

، صحى معىن اللهجةتتحدث عن اللهجات اليت خرجت من اللغة العربية الف
  كتاب )١( املثال ال احلصر من كتب املصادرومن هذه الكتب على سبيل

وتنتمي دراسة اللهجات ، )٢(م/هـ٣٧٩حلن العوام أليب بكر الزبيدي املتوىف 
وقد شارك العديد من املهتمني احملدثني بعلم ، إىل مباحث علم اللغة العام

وض فيه يف ثنايا دراسات يف اللغة اللغة باجتهادات يف هذا املبحث فجاء اخل
منها معين بدراسة اللهجات صراحة وهي غري أنه قد جاء العديد  )٣(العربية

                                 
جممل املصنفات اليت تناولت  العديد من كتب املصادر احلديث عن حلن العوام يف ) ١(

واملزهر ، البن جين العربية وآداا وهي متعددة نذكر منها اخلصائص كتبت عن اللغة
  . واملخصص البن سيده وغريها، يب يف فقه اللغة البن فارسحاوالص، للسيوطي

احلسن بن عبد اهللا املذحجي الزبيدي اإلشبيلي هو حممد بن : أبو بكر الزبيدي) ٢(
مث رحلوا إىل األندلس والواضح ، ذكر أن أصله من محص ببالد الشام، األندلسي

ها وتويف عاش بأشبيلية وتلقى العلم على شيوخ، من نسبه أنه من زبيد اليمن
، ١١ص، رمضان عبد التواب.  مقدمة احملقق د.م /هـ٣٧٩باألندلس عام 

  . م٢٠٠خلاجني القاهرة مكتبة ا، ٢ط
وهو من ،  املعنون مبميزات لغات العربحفين ناصفمن هذه الدراسات حبث ) ٣(

هذا فضال عن كتابات األب ، ة األحباث اليت حتدثت عن اللهجاتباكور
 =املنشور يف جملة املشرق العدد ،  عن اللغات واللثغاتأنستانس ماري الكرملي
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   .)١(دراسات أضافت قيمة كبرية للمكتبة العربية يف هذا العلم
، ويف ضوء هذه الدراسات املتعددة عن اللهجات ومعناها ومفهومها

: طالح العلمي احلديث هييف االصأن اللهجة ، ميكن القول يف إجياز
ويشترك يف هذه ، جمموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة"

وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأمشل ، الصفات مجيع أفراد هذه البيئة
ولكنها تشترك مجيعا يف جمموعة ، لكل منها خصائصها، تضم عدة هلجات

  . )٢(هذه البيئات بعضهم ببعضمن الظواهر اللغوية اليت تيسر اتصال أفراد 
 الصفات اليت تتميز ا اللهجة فتنحصر يف األصوات وطبيعتها أما

حيث مييز كل هلجة ، وهذا ما يفرق بني هلجة وأخرى، وكيفية صدورها
ولكن ال جيب أن تكون ، صفات ترجع إىل بنية الكلمة ومعناها ونسجها

حبيث تصبح ، يف اللغة األمهذه الصفات اخلاصة مما يبعد اللهجة عن أخواا 

  ــــــــــــــ
  .م وغريها١٩٠٣،  ١٢  =

 يف اللهجات ،لدراسة اللهجات ومن بواكريها راسات اليت خصصتمن أهم الد) ١(
، ألمحد علم الدين اجلنديواللهجات العربية يف التراث ، إلبراهيم أنيس، العربية

وهلجة البدو يف الساحل الشمايل جلمهورية ، إلبراهيم أبو سكنيواللهجات العربية 
لليلى خلف لفة على لغة األمة وتأثري اللهجات املخت، لعبد العزيز مطر، مصر العربية

  . وغريها، حملمد رياض كرميواملقتضب يف هلجات العرب ، عانبالس
 يف كتابه يف اللهجات العربية وتبعه إبراهيم أنيسقال هذا التعريف االصطالحي ) ٢(

  . العديد ممن صنف بعده يف هذا املضمار
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   .)١(صعبة الفهم على أبناء اللهجات األخرى يف اللغة نفسها
وغزارة ، ودقة قواعدها النحوية، فاللغة العربية إذن خبصائصها املتعددة

ومدى استيعاا لدالالت األوزان يف صياغة ، وخصب اشتقاقاا، مفرداا
، اه التعريب وااز والكنايةوسعة صدرها جت، معاين خمتلفة وتراكيب متنوعة
إن يف ذلك كله ملعىن واضح ، وتنوع هلجاا، ومجال أسلوا وبالغة عباراا

رها وأقد، وأكثرها مرونة، ودليل قاطع على أا من أعظم اللغات كفاية
    )٢(على التعبري عن خمتلف الفنون

سة حىت ذا التمهيد البسيط أردنا الولوج به إىل عناصر البحث الرئي
والذي شكلت ، يستطيع القارئ أن يتفهم ارتباط عناصر البحث مبوضوعه

وهي جنس العرب والعنصر ، فيه اللغة العربية وهلجاا والقبائل العربية
الفاعل يف انتشار اللغة العربية وتنوع هلجاا يف مصر اإلسالمية ابتداًء بالفتح 

، تعددة اليت حكمت مصراإلسالمي ومرورا حبقب الدويالت التارخيية امل
ووصوال إىل عصرنا احلديث واملعاصر واليت مازالت العربية وهلجاا تلعب 

، فيه دورا أساسيا وحيويا حبيوية اللغة العربية اليت هي لسان أهل مصر الناطق
  . مهما اختلفت هلجاته

  :الهجرات العربية إلى مصر وتوطن القبائل العربية بها
وقد متثلت ، ية مبصر إىل فترة ضاربة يف عمق التاريخترجع صلة القبائل العرب

                                 
اللهجة : أمحدعطية سليمان . ١٥ص، يف اللهجات العربية: إبراهيم أنيس) ١(

  . ٤٠ص، املصرية الفاطمية
    .م٢٠٠٤، ٣مكتبة ضة مصر ط، ١٨٥ص، فقه اللغة: علي عبد الواحد وايف) ٢(
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 التجارية أو اهلجرات تلك العالقات يف تعرف العرب على مصر من خالل الرحالت
واجته ، اليت خرجت من اجلزيرة العربية واجتهت حنو بالد الرافدين وبالد الشاماملتعاقبة 

فرية اليت حىب اهللا سبحانه ا وذلك نظرا للخريات الو، العديد منها إىل بالد النيل مصر
اليت غلبت عليها الطبيعة الصحراوية وأن بيئة اجلزيرة العربية آنذاك خاصة ، هذه البالد

وهلذا فقد أصبحت بيئة طاردة خرجت منها العديد ، واملتصفة بالوعورة وفقر املوارد
يرة وخاصة أنه مل يكن يفصل مصر عن شبه اجلز، من اهلجرات اليت اجتهت إىل مصر
أما من الشمال فكانت القبائل العربية جتوب هذه ، إال عبور البحر األمحر من اجلنوب
وأدى هذا إىل تقوية الصالت العربية مبصر على مر ، املناطق وصوال إىل صحراء سيناء

  .)١(العصور التارخيية قبل ظهور  اإلسالم
قد   )٢(واملتتبع هلجرات العرب إىل مصر يرى أن منطقة احلوف الشرقي

حيث اختذوا من الصحراء ، استقر ا العديد من القبائل العربية منذ عهود الفراعنة
وعاشت هذه القبائل ، الشرقية املشاة ألماكن توطنهم األصلية مركزا هلم

                                 
حتقيق إبراهيم ، ١١ص. اية األرب يف معرفة أنساب العرب: القلقشندي) ١(

  م١٩٨٢القاهرة ، دار الكتب، اإلبياري
  م  ١٩٦٣اهرة الق، ٤ص، عروبة مصر قبل اإلسالم: حممد عزة دروزة

وهو يشمل البالد الواقعة شرق النيل حيث قسمت دلتا مصر : احلوف الشرقي) ٢(
 قرى املقريزيوبطن الريف وقد عدد ، واحلوف الغريب، إىل احلوف الشرقي

اليت اطلق عليها كورة أسفل األرض احلوف الشرقي مخس وكور احلوف الشرقي 
دود حمافظة القليوبية اآلن مث وتشمل احلوف الشرقي قدميا من ح، وستون قرية

  . االمتداد شرقا لتشمل كل حمافظة الشرقية
  .  القاهرة د ت، مكتبة اآلداب، ١١٦ص، ١ج،     اخلطط املقريزية
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وأصبحوا ميثلون عنصرا من عناصر السكان يف ، وانصهرت مع السكان األصليني
طن القبائل العربية يف مصر كان هذا على عكس ما كان يعتقد من أن تو، مصر

فقد أثبتت الدراسات احلديثة أن اهلجرات العربية إىل مصر مل ، بعد الفتح اإلسالمي
وهذا ما يؤكد على ، )١(بل كانت منذ أزمان سحيقة، تكن قاصرة فقط على الفتح

أن هجرات عربية كثرية  قد وفدت إىل مصر قبل محلة عمرو بن العاص إليها عام 
حيث أشري يف املراجع إىل أن بطون من خزاعة يف اجلاهلية قد ، م٦٤٢/هـ٢١

، م٦١٠ومتركزت منهم بطون يف اإلسكندرية عام ، هاجرت إىل مصر والشام
 مع سكان اإلسكندرية من اإلغريق والقبط  واحداًوأصبحوا يشكلون نسيجاً

  .)٢(واليهود والسوريني
لقبائل العربية إىل مصر غري أنه من الثابت تارخييا أن الرتوح احلقيقي ل

وقد ،  فاحتا هلاكان مع بداية الفتح اإلسالمي وجميء عمر بن العاص 
 املهتمة باجلغرافية السكانية والبشرية )٣(قسمت بعض الدراسات اجلغرافية

                                 
مساجد : سعاد ماهر، القاهرة د ت، ١٤٢ص، ١ج، مصر القدمية: سليم حسن) ١(

، يةالس األعلى للشؤون اإلسالم.١٥٩ص، ٥ج،مصر وأولياؤها الصاحلون
، حتقيق كتاب البيان واإلعراب للمقريزي: عبد ايد عابدين، ١٩٨٣القاهرة 

عطية ، م١٩٨١القاهرة ، عامل الكتب، ٧٨ص، لقبائل العربيةدراسة احملقق عن ا
  . م١٩٨١القاهرة ، ٢٧ص، دولة الكنوز اإلسالمية: القوصي

ح العريب إىل اتمع يف مصر اإلسالمية من الفت: هويدا عبد العظيم رمضان) ٢(
  . م١٩٩٤القاهرة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ٦ص، ٢ج، العصر الفاطمي

  . ت.القاهرة د، ٣٤٧ص، العائلة البشرية: إبراهيم أمحد رزقانة) ٣(
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  : نزوح العرب إىل مصر إىل مراحل وهي
 اليت مشلت القرون األربع أو اخلمس السابقة لظهور :املرحلة األوىل

حيث وفدت قبائل من احلجاز وجنوب غرب اجلزيرة واستقرت يف . سالماإل
وسامهت بطريق مباشر يف تواجد العرب يف تلك املنطقة ، احلدود الشرقية ملصر

  . حىت أصبحوا السمة األساسية مبا يشكلون من لغتهم وعادام لتلك املنطقة
جرات اليت صاحبت فتح مصر وأعقبته حيث وفدت اهل :املرحلة الثانية

، العربية بال انقطاع من أصقاع عدة من اجلزيرة العربية وبطون خمتلفة
واستمرت هذه املرحلة من القرن األول وحىت اية القرن السادس اهلجري 

  ). القرن السابع ـ الثالث عشر امليالدي(تقريبا   
هي اليت تشكل شبه انقطاع يف اهلجرات العربية حيث  :املرحلة الثالثة

كام من املماليك الذين أرادوا احلد من تلك اهلجرات ملا كان تواجد احل
للعرب يف مصر والشام من نفوذ قوي يف احلياة السياسية والتدخل احلريب 

حيث اعتقد ، وكثرت ثورام يف مناطق توطنهم على السالطني املماليك
  . )١(العرب أم أحق منهم يف احلكم
عة آالف من اجلند تنوعت  عند فتح مصر أربصحب عمرو بن العاص 

                                 
دار ، ٣٢٦ص، العصر املماليكي يف مصر والشام: سعيد عبد الفتاح عاشور) ١(

الشرقية يف عصري : عر حممد فتحي الشا.م١٩٧٦النهضة العربية القاهرة 
مصطفى . م١٩٩٧، دار املعارف مبصر، ٥٣ص.  واملماليكسالطني األيوبيني

  . ١٩٦٥القاهرة ، ١٦ص، عروبة مصر من قبائلها: كامل الشريف
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ثالثة آالف : ويقال، )١(أم كانوا كلهم من عك: " بطوم العربية فقيل
وتشري بعض النصوص أن من نزل مصر كان من غافق ومن بين ، )٢("ومخسمائة

 يف فتح مصر وخاصة يف حصار وشاركوا عمرو بن العاص ، مهدان وبين بلي
 قدم مصر بثالثة آالف ومخس عمرا  وقد ذكر الكندي أنّ،  )٣(حصن بابليون

بن اومل يذكر قبيلة عك وجاء يف نص عند ، وهي من األزد، مئة ثلثهم من غافق
، ثالث قبائل يف مصر ": كان يقولعبد احلكم عن احلارث بن يزيد أن عمرا 

وأما بلي فأكثرها رجال ، وأما غافق فقوم يقتلون، أما مهرة فقوم يقتلون وال يقتلون
  . )٤("  وأفضلها فارساسول اهللا صاحب ر

ويف هذه الفترة املبكرة من دخول العرب ملصر أشارت املصادر إىل أن 
                                 

وقد اختلف يف نسبهم فقيل عدنانية ، هم بطن من عرب اليمن التهامية: عك) ١(
قال ومن نسب عكا إىل و، بن حزم من ولد عدناناوقد ذكرهم ، يل قحطانيةقو

مجهرة : ابن حزم الظاهري.. عك بن عدنان بن عبد اهللا بن األزد: اليمن قال
  . م١٤٢٤دار الكتب العلمية بريوت . ٣٧٥،٣٢٦،١٢٦،٩ص، نساب العربأ

دار ، ٩ص، ١ج. النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي) ٢(
    . ت. بريوت لبنان د، الكتب العلمية

اتمع يف مصر : هويدا عبد العظيم رمضان.  ٨ص، الوالة والقضاة: الكندي) ٣(
    . ١٠ص، ٢ج، اإلسالمية

، مطبعة اآلباء اليسوعيني، تصحيح رفن كوست، ٨ص: الوالة وكتاب القضاة) ٤(
    م١٩٠٨بريوت 

اهليئة املصرية ، حتقيق عبد املنعم عامر، ١١٣ص:   فتوح مصر وأخبارها
  ت.القاهرة د  سلسلة الذخائر،ثقافةالعامة لقصور ال
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نشأ أمناطق سكىن وتوطن هذه اهلجرات األوىل كان يف الفسطاط حيث 
يط الفسطاط وسارع العرب يف ختط،  عاصمته اعمرو بن العاص 

معاوية بن حديج  ى عمرو بن العاص وولّ، الختاذ خطة لكل قبيلة
 الختاذ اخلطط للناس والفصل بني القبائل نييب ومعه بعض املعاونـالتجي

قريش " وقد اختط حول مسجد الفسطاط ،  وإنزال كل قبيلة يف منازهلا
ومن كان يف الراية ممن مل يكن لعشريته يف ، واألنصار وأسلم وغفار وجهينة

  .)١("الفتح عدد مع عمرو
حلكم عدد دور الصحابة الذين دخلوا مصر هذا وقد عدد ابن عبد ا

وكذلك القبائل العربية اليت نزلت الفسطاط ومنها ثقيف وبين سهم وبين متيم 
وا مصر د أيضا على وجود خطط الليثني الذين نزلوأكّ، واألزد وخلم وقيس

ولبلي الذين كانوا على ميني ، ولعرتة من ربيعة، وأيضا لبين مدجل، مع عمرو
أما القبائل ، )٢("أم العاص بن وائل بلَوية" ألن العاص وذلكراية عمرو بن 

 ومنهم  يف زمن عثمان بن عفان العربية اليت اختط أهلها خططاً
، وبنو عامر بن جتيب، حضرموت وبطن من حيصب وقيس بن كليب

وبعض ، وكذلك بطون من بين غطيف وقبائل من مراد وخوالن ومذحج
  .) ٣(عافر ومحرينسوبة إىل سبأ واملالقبائل امل

                                 
  .   ١٤١ص، فتوح مصر: ابن عبد احلكم) ١(
والراية قريش ومن معها ومسيت ، ١٦٣:١٦١ص، فتوح مصر: ابن عبد احلكم) ٢(

  .   الراية لراية عمرو بن العاص 
  .   ١٧٥، ١٦٥ص، فتوح مصر: ابن عبد احلكم) ٣(
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وذلك أن عمرا ،  العرب مدينة اجليزة غريب النيل السعيدوقد اختطّ
خشي أن يأخذهم عدو من ناحية اجليزة فأنزل ا طائفة من جيشه وشيد 

وأمرهم ، م بأمر من عمر بن اخلطاب ٦٤٢/ هـ٢٢هلم حصنا عام 
دان ويافع ومن القبائل اليت سكنتها مه، عمرو بن العاص بإنشاء منازهلم ا

  . )١(وطائفة من احلجر
، ونزلت القبائل العربية اإلسكندرية وذكر أم مل خيططوا ا اخلطط

وهذا ألن اإلسكندرية كانت ، إمنا كانت أخائذ فمن أخذ مرتال نزل به
خبالف الفسطاط اليت كانت فضاءات ، عامرة وآهلة بالسكان واملنشآت

عن ابن هليعة أن الزبري بن العوام وأشار ابن عبد احلكم ، حول حصن بابليون
ّهذا بالنسبة لتوطن القبائل العربية يف مصر حني ،  باإلسكندرية اختط

  )٢(. م٦٤٢/ هـ٢٢ وفتحها يف عام دخوهلم مع عمر بن العاص 
توالت القبائل العربية نزوحا إىل مصر يف عهود الدول اإلسالمية بعد 

 يف خالفة هشام بن عبد امللك ففي العصر األموي، عصر اخللفاء الراشدين
ار ـد أشـحدث تطور يف تاريخ القبائل العربية فق، )م٧٤٣/هـ١٢٥(

م بنقل ٧٢٧/ هـ١٠٩ عام ، صاحب خراج مصر عبيد اهللا بن احلبحاب
بيوت من قيس أو عرب الشمال إىل مصر فقد كانوا أقلية مبصر آنذاك 

قل إىل مصر من فانت، وذلك لكي حيدث توازنا ما بني اليمنية والقيسية
                                 

  .   ١٧٦، ١٧٥ص، فتوح مصر: ابن عبد احلكم) ١(
تاريخ مدينة : السيد عبد العزيز سامل، ١٧٧ص، فتوح مصر: ابن عبد احلكم) ٢(

  م   ١٩٨٢، ٨١ص، اإلسكندرية يف العصر اإلسالمي
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وأنزهلم باحلوف ، القيسية ما يربو على الثالثة آالف يف والية الوليد بن رفاعة
وما انقضى عصر اخلليفة هشام بن عبد امللك إال ، الشرقي يف شرقي الدلتا

وزاد ، ويف مدينة بلبيس ما يقرب من ألف ومخس مئة أهل بيت من قيس
 وبين عامر وبين سليم وهوازن رحيل القيسية وبطوا املختلفة من بين مضر

إىل مصر حىت بلغوا يف أواخر عصر الدولة األموية يف عهد مروان بن حممد 
ثالثة آالف أهل بيت مث توالدوا وقدم هلم من " حوايل ) م٧٥٠/هـ١٣٢(

مل ينتشر اإلسالم يف مصر "هذا ويؤكد لنا املقريزي أنه . )١("البادية من قدم
جرة عندما أنزل عبيد اهللا بن احلبحاب موىل سلول إال بعد املئة من تاريخ اهل

فلما كان باملئة الثانية من سين اهلجرة كثر انتشار ، قيسا باحلوف الشرقي
ويف عصر الدولة العباسية وفدت على مصر ، "املسلمني بقرى مصر ونواحيها

  . )٢(مجوع من القبائل العربية من متيم واألزد ومن طئ ومذحج وجبيلة ومحري

) بالد الصعيد(ن تنوع القبائل العربية وتوزيعها يف مصر العليا أما ع
فمنهم قريش الذين ، فقد تركزت بقسميها العدناين والقحطاين ببالد الصعيد

وبنو كنانة وبنو الليث حيث تواجدوا ، نزلوا بأمخيم وببالد الصعيد األدىن
بيلة وأخالط أخرى من ق، وبطون من قبيلة غفار وبين ضمرة، باألمشونني

                                 
، مصر يف عصر الوالة: سيدة إمساعيل كاشف. ٧٧ص، الوالة: الكندي) ١(

  .    ١٠٣ص
ة يف القبائل العربي: عبد اهللا خورشيد الربي.  ١٢٨ص،١ج: اخلطط املقريزية) ٢(

  .م١٩٩٢اهليئة املصرية العامة للكتاب ،  ٧٠ص، مصر
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حيث ،  أشار املقريزي إىل نزول العرب بقبائلهم يف مصر العلياوقد، )١(كنانة
، نزلت بنو هالل يف بالد هالل يف بالد أسوان وبطون من بلي يف أمخيم

، وأكد على نزول قريش يف بالد األمشونني، وجهينة يف منفلوط وأسيوط
عامر فكانوا أهل أما بطن بين هالل وبطن من بين ، وبنو كالب ببالد الفيوم

أما بطون بلي فكان ، ومنهم بأمخيم ويدعون ببين قرة، )٢(الصعيد إىل عيذاب
 عاملة على بالد الشام أن متركزهم ببادية الشام فأمر عمر بن اخلطاب 

وقد تفرقت بطوم يف ، يسري ثلث قضاعة إىل مصر فإذا بلي ثلث قضاعة
وتعددت ، دهم بالصعيدمث اتفقت هي وجهينة على أماكن تواج، أرض مصر

  . )٣(بطوم بتلك األماكن كما ذكرها املقريزي تفصيال
                                 

دور القبائل العربية يف صعيد مصر منذ الفتح حىت قيام الدولة : ممدوح الريطي) ١(
  .   ت.مكتبة مدبويل القاهرة د، ٨٢ص، الفاطمية

 ومرسى هام للمراكب اآلتية من بالد عدن ، حبر القلزمى هي مرفأ مصر عل:عيذاب) ٢(
يا قوت . زادت شهرا يف العصرين الفاطمى واأليويب، جاز لصعيد مصروبالد احل
  . ٢٥ص، ١ج، اخلطط: املقريزي. ١٧١ص، ٤ج، معجم البلدان: احلموي

 بنا يف هذا روجيد،  ص، راب حتقيق عبد ايد عابدينالبيان واإلع:  املقريزي)٣(
من دراسة عن  الدكتور عبد اهللا خورشيد الربياملقام التأكيد على ما قدمه 
اليت أوضح فيها لقرون الثالثة األوىل من اهلجرة القبائل العربية يف مصر يف ا

وأحصى يف رسوم بيانية توطن ، عن هذه القبائل ونزوحهم إىل مصرتفصيال 
مث فصل تفصيال تاما أماكن تواجدهم حيث قسمهم إىل ، القبائل العربية وبطوا

 وهي من الدراسات اهلامة يف هذا اال ،عدنانية وقحطانية بقبائلهم وبطوم
  . اخلصب
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وتنوع وجود القبائل العربية يف مصر خالل عصري الدولتني األيوبية 
وقد ظل ، وكان هذا التنوع ناتج عن التوزيع اإلداري للدولتني، واململوكية

أما يف ، صر الفاطميالتوزيع اإلداري على عصر الدولة األيوبية كما كان يف الع
غري أن العرب ظلوا قوة ، العصر اململوكي فقد فصلت بعض الكور عن بعضها

متماسكة يف هذه التوزيعات اإلدارية ووجودهم يف عصري األيوبيني واملماليك 
  . امتداد طبيعي ملا كانوا عليه من قبل خالل الدول األخرى

، لشرقية والبحريةففي الوجه البحري كان التواجد العريب يف كل من ا
 جذامومن أهم القبائل اليت نزحت إىل مصر يف عصر الدولة األيوبية قبائل 

اليمنية حيث متركزت باحلوف الشرقي إىل أن أصدر صالح الدين األيويب 
 ألم كانوا ميتهنوا التجارة مع صلييب بالد ؛أوامره هلم باالنتقال للبحرية

 .)١( وظل منهم عدد قليل بالشرقية ،الشام وهذا ما كان يرفضه صالح الدين
، ومن القبائل األخرى بين جرم وهم من ثعلبة بن عمرو بن طيئ القحطانية

قدموا مصر يف عصر الدولة األيوبية حيث أنزهلم صالح الدين األيويب منطقة 
هذا فضال عن تواجد القبائل العربية بقوة يف منطقة البحرية غريب ، )٢(الشرقية

د منهم يف العصر األيويب بنو سنبس وهم من القحطانية هاجروا فقد تواج، النيل
وبقيت يف ، من فلسطني إىل مصر واستقروا ا يف عهد الدولة الفاطمية تقريبا

ووجدت كذلك بعض القبائل اليت تنسب لبالد ، البحرية طوال العصر األيويب
ولة الفاطمية املغرب ومنهم هوارة ولواتة والذين نزحوا إىل البحرية يف عهد الد

                                 
      .١٨٧ص، ١ج، السلوك:  املقريزي)١(
      .١١٨، ٧، ٦ص، البيان واإلعراب:  املقريزي)٢(
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  . )١(وظل تواجدهم يف عصر دولة بين أيوب
ويف الصعيد برزت قبائل بلي وجهينة وكرت الدولة وبين هالل الذين 
توافدوا بكثرة إىل مصر يف عهد اخلليفة الفاطمي العزيز باهللا 

واستقروا بالعدوة الشرقية للنيل وظلوا ا إىل أن أغراهم ، م ٩٦٩/هـ٣٦٨
م الفاطمي باهلجرة إىل بالد املغرب ١٠٣٦/هـ٤٢٧اهللا اخلليفة املستنصر ب

ورغبته يف حماربتهم لقبائل ، نظرا لشغبهم وتسلطهم على بالد الصعيد
وقد متركزت تلك القبائل يف ، صنهاجة املغرب إلخضاعهم للدولة الفاطمية

  .)٢(لة األيوبية بقوص بالصعيد األعلىعصر الدو
فظلت قبائل اجلعافرة والطلحيون أما يف األمشونني من الصعيد األوسط 

وقد ، وذلك ملا بينهما من صالت النسب والقرابة، والقرشيون حلمة واحدة
وقد أشار إليهم    ، أيدوا الدولة األيوبية وحاربوا يف صفوفها ضد الصليبني

وهم بنو زهرة وبنو خمزوم وبنو أمية ، أبو شامة حيث حدد أمساء تلك القبائل
  . )٣(باألمشوننيوأغلب منازهلم كانت 

ظل وضع القبائل العربية يف مصر خالل العصر اململوكي كما كانت 
ما عدا ، ومل تتغري أماكن توطنهم واستقرارهم، عليه خالل العصور السابقة

بعض القبائل اليت حدث بينها صراع داخلي وغلب بعضها على بعض مثل 

                                 
      .٨٥ص، البيان: املقريزي) ١(
      .١٤ص، ٦ج، العرب يف خرب من غرب:  الذهيب)٢(
تاريخ القبائل : سيدحممود ال. ١٦٨ص، ١ج،  الروضتني يف تاريخ الدولتني)٣(

  .    ٣٩ص، العربية يف عصر الدولتني األيوبية واململوكية
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 نتيجة لتغلب ما حدث يف إقليم البحرية من نزوح عرب هوارة إىل الصعيد
خروج غري أنه ساد يف العصر امللوكي فكرة ، عرب زنارة وحلفائهم عليهم
  . )١(العرب على سالطني املماليك

ومبا أن القبائل العربية قد تداخلت مبثل هذه الصورة يف أقاليم مصر 
وجه وأصبح ، وأصبحت عنصرا فاعال وأساسيا يف اتمع املصري، املختلفة

، مصر احلضاري آنذاك ومبا أكسبته العربية من ثقافتها وفكرها عربيا خالصا
وما حدث ، حيث كان تأثري القبائل العربية بلغتهم الفصحى يف لغة أهل مصر

  .من تعريب هلذه اللغة املصرية اليت عرفت بالقبطية بلهجاا املصرية العامية
  : همأثر اللغة العربية واإلسالم في أهل مصر ولغت

وأثرت تأثريا ، انتشرت القبائل العربية يف كافة ربوع مصر وأصقاعها
وقد مر أثر التواجد العريب يف مصر ، كبريا يف نشر اإلسالم واللغة العربية

بعدة أطوار نتجت عن األطوار السياسية اليت تعاقبت على مصر ففي بداية 
ميثلون القبائل  جيمع اجلند حوله وهم الذين الفتح كان عمرو بن العاص 

فإذا جاء الربيع أباح هلم ، فإذا خرجوا لقتال عادوا خلططهم، العربية آنذاك
مث ، ووصاهم حبسن اجلوار مع النصارى من األقباط يف األرياف، )٢(االرتباع

ومل يسمح عمرو للعرب ، يعودوا إىل الفسطاط متأهبني للجهاد والفتوحات
                                 

     .  ٤٤١ص، اية األرب يف معرفة قبائل العرب:  القلقشندي)١(
 يقصد به نزول القبائل العربية يف الريف املصري يف شهور الربيع بقصد املرعى : االرتباع)٢(

وكان نزوهلم وفقا ملخطط ،  أراضي مصرحيث يكثر وجود الربسيم يف هذا املوسم يف
وكان يترك لكل قبيلة ، حيث يبدأ يف أواخر الشتاء وينتهي يف أوائل الصيف، مرسوم

  .    عربية املكان واجلهة اليت تفضلها لالرتباع ا يف الدلتا والصعيد
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 الزراعة وذلك مبوجب أوامر اخلليفة باإلقامة يف املزارع واحلقول  واحتراف
والذي أعلن الرعية بأن عطائهم قائم ورزق عياهلم ، عمر بن اخلطاب 
  . )١(وأبقى األراضي يف أيدي أصحاا، سائل فال يزرعون

اختلف األمر يف عهد الدولة األموية عندما أنزل اخللفاء األمويون 
، هان الزراعة واختاذها حرفةوأمروهم بامت، القبائل القيسية يف احلوف الشرقي

وهي اليت أخذوا مهاراا كحرفة عن طريق تواجدهم بني نصارى مصر 
وقد أثرت تلك الفترة يف تزايد أعداد العرب بصورة ، واختالطهم م
 وتكاثرهم أو عن طريق اهلجرات اليت عن طريق توالدهمملحوظة سواء 

  .)٢(جلدم من اجلزيرة العربيةوفدت عليهم من بين 
هذا وال خيفى على الدارسني للتاريخ اإلسالمي أن حركة التعريب 

مية على عهد اخلليفة األموي الكربى اليت مرت ا الدولة العربية اإلسال
فهي حدث ال ميكن ) م٧٠٥_٦٤٦/هـ٨٦_٦٥(امللك بن مروان عبد

جتاهله حيث انتقلت ثقافة مصر من الثقافة القبطية واليونانية إىل الثقافة 
وهذا ما أدى إىل تغري العقل والفكر املصري للعربية وثقافتها بعد ، بيةالعر

  )٣(فية القدمية كالقبطية واليونانيةارتباطه بالسمات الثقا

                                 
    .٣٩ص، ١ج، احملاضرةحسن :  السيوطي)١(
،  الفتح حىت اية العصر األيويباألدب العريب يف مصر من: حممود مصطفى) ٢(

  .  م١٩٦٧دار الكتاب العريب ، ٢٦ص
 بريوت ،دار الكتاب العريب، ١٠٤ص، ٤ج: الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)٣(

   .  م١٩٨٦
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ومن أهم العوامل اليت ساعدت على نشر اإلسالم والثقافة واللغة العربية 
) م٨٤٢-٨٣٣/هـ٢٢٧-٢١٨(هو قرار اخلليفة املعتصم باهللا العباسي 

بعدما سيطر الترك ، م٨٣٣/هـ٢١٨العرب من ديوان العطاء عام بإسقاط 
فقد أدى هذا إىل امتزاج القبائل العربية بالشعب ، على املناصب اهلامة يف مصر

وانساح العرب يف أصقاع مصر للبحث عن مهن وحرف يف ، املصري القبطي
وكان عليهم تعلم تلك ، مدن وقرى مصر وأريافها حبثا عن مصادر الرزق

وخاصة ، واختلط العرب م وتزاوجوا من بينهم، رف من نصارى األقباطاحل
هذا فضال عن أن العرب ، بعدما اتسعت رقعة دخول األقباط يف اإلسالم

توسعوا يف بناء املساجد يف أحناء مصر واليت غذت مراكز ثقافية وحضارية 
، وهلممشعة جتذب العلماء والفقهاء الذين بدورهم يؤثرون يف اتمع من ح

وهكذا اخنرطت القبائل العربية يف نسيج اتمع املصري وصار أكثرهم 
وأصبح منهم مشايخ قرى ، أصحاب معايش وزراعة وفالحة وماشية وضرع

وهذا مما كان له أكرب األثر يف انتشار الثقافة ، وقضاة وفقهاء ريف وخولة بالد
  .)١(ياللغة والدم والدين اإلسالم، العربية بعناصرها الثالثة

وهكذا بدأ الدين اإلسالمي واللغة العربية يأخذان طريقما يف سهولة 
هذا بالرغم من أن بعض من املصريني ، ويسر بني كافة أبناء مصر ومنازهلا

ومل يتعرضوا من جانب العرب ، ظلوا على دينهم من نصارى األقباط
                                 

، دور القبائل العربية يف مصر: ممدوح الريطي. ٩٤ص، ١ج، اخلطط:  املقريزي)١(
، ٢٢٩ص،  عصر املماليكالقرية املصرية يف: جمدي عبد الرشيد .٢٤٦ص

  . م١٩٩١اهليئة املصرية العامة للكتاب القاهرة ، سلسلة تاريخ املصريني
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أذى أو املسلمني حكام مصر وال أبناء القبائل العربية آنذاك ألي عنت أو 
مما أدى إىل ، بل عاملهم املسلمون معاملة تتسم بطابع التسامح، اضطهاد

فما إن تصل مصر  إىل اية القرن ، االندماج بني العرب ونصارى األقباط
ولقد ملسنا ذلك ، الرابع اهلجري حىت تتسم متاما بالسمت العريب اإلسالمي

عدها من كتابات ابن ترة وما بيف املصادر اإلسالمية اليت واكبت تلك الف
واملقريزي ، م٩٦١/هـ٣٥٠والكندي ت ، م٨٧١/هـ٢٥٧احلكم ت عبد

واليت أصبحت ، ومن املصادر املسيحية كذلك، م١٤٤١/هـ٨٤٥مبصادرة 
 ومنها كتاب ساويروس بن املقفع  تويف،  اللغة العربية هي لغة الكتابة لديهم

عاش يف القرن الرابع وكتاب سعيد بن البطريق ، أواخر القرن الرابع  اهلجري
وكال ، وهو املوسوم باسم التاريخ اموع على التحقيق والتصديق، اهلجري

حيث أصبح يف هذا الوقت غالبية النصارى ، الكتابني ألفا بالغة العربية
، واليت أصبحت تكاد تنحصر يف أروقة األديرة، يكادوا جيهلون اللغة القبطية

ساويروس وجد صعوبة يف ترمجة بعض حىت أن ، وال يتعاورها إال كهنتهم
واضطر لالستعانة ببعض القسس لترمجتها ، الوثائق املكتوبة بالقبطية واليونانية

هذا بالرغم من أن القبطية واليونانية كانتا اللغتني املستخدمتني يف ، للعربية
  . )١(واوين اإلدارية اوالثانية لغة الد، فاألوىل لغة عامة أهل مصر، مصر

 إمساعيل كاشف إىل أن من الطبيعي عندالدكتورة سيدة وتشري 
أو مصريني ، كالمنا عن قبط وعرب"احلديث عن اتمع آنذاك يكون 

                                 
. دار الفكر العريب، ٢٢ص، أدب مصر اإلسالمية يف عصر الوالة:  حممد حسني عمارة)١(

    . م١٩٩١القاهرة ، ٨اإلدارة احمللية يف عصر الوالة ص: صفاء حافظ. ت.القاهرة د
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وذلك يف الفترة اليت سبقت خالفة املعتصم باهللا العباسي يف القرن ، وعرب
، م٨٤٢_٨٣٣/ هـ٢٢٧_ ٢١٧الثالث اهلجري ـ التاسع امليالدي ـ 

دماج بني العرب واملصريني وأصبح الكل مصريا أما بعد ذلك فقد مت االن
   )١("والعرب متصروا، املصريني تعربواأن "إذ ، عربيا

ومن نافلة القول التأكيد على أن مصدرا هاما من مصادر التاريخ املصري 
يف تلك احلقبة كان قد كشف لنا عن مدى تغلغل العرب املسلمني يف اتمع 

 كشفت لنا أوراق الربدي العربية حني، انتشارهااملصري وتأثره باللغة العربية و
 حيث كشف عن آالف منها يف ؛اليت عثر عليها يف مناطق خمتلفة من مصر

وقد كتبت ، الفيوم وأمخيم واألمشونني وسقارة وميت رهينة وأدفو وكوم إشقاو
حيث أفادت يف إبراز ، هذه الربديات باليونانية والالتينية والقبطية والعربية

ية عن العالقات االقتصادية واالجتماعية اليت كانت بني أفراد اتمع صورة ح
ولعل أوهلا كان قد حرر يف عهد وايل ، املصري خالل القرون اهلجرية األوىل

م على عهد اخلليفة ٧١٥_٧٠٩/ هـ٩٦-٩٠مصر قرة بن شريك عام 
  . )٢() م٧١٥_٧٠٥/هـ٩٦_٨٦(األموي الوليد بن عبد امللك 

شمولية نرى كيف أثر اإلسالم واللغة العربية يف اتمع وذه النظرة ال
 مصر بصبغة إسالمية  اللغة العربية واإلسالم قد صبغوأن انتشار، املصري

                                 
، ١٠٥ص، ية من الفتح العريب حىت اية الدولة اإلخشيدية مصر اإلسالم)١(

  . م٢٠٠١اهليئة املصرية العامة للكتاب بالقاهرة ، موسوعة تاريخ املصريني
وقد اهتم ، ٩ص، اإلدارة احمللية: صفاء حافظ. ٦٤ص ، الوالة:  الكندي)٢(

  . املستشرق أودلف جرومهان بنشر أوراق الربدي العربية
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مما بدى واضحا ، عربية وضح دورها يف اتمع املصري حىت عصرنا احلديث
ا يف مفردات اللغة العربية الفصحى اليت ظلت متوارثة إىل يومنا هذا يف تراثن

  . اللغوي وهلجات مصر احمللية العامية

محافظة الشرقية (ت المصرية المفردات اللغوية المتوارثة في اللهجا
   :)نموذجاً

، تتسم اللهجة الشرقاوية بالعديد من املميزات اليت اكتسبتها من اللغة العربية
 ،وبالرغم من أن معظم اللهجات املصرية قد فقدت بعض األصوات العربية القدمية

، الثاء والذال والظاء والقاف، واليت متيزت ا العربية الفصحى ومنها أصوات
، التاء والدال والضاد واهلمزة أو اجليم القاهرية، واستبدلت يف العامية املصرية وبالترتيب

ويعزى هذا اإلبدال إىل بعض األصوات الرخوة القليلة الشيوع يف اللغة الفصيحة إىل 
وأيضا تغريت بعض خمارج األلفاظ فمالت إىل خمارج ، دةنظائرها يف أصوات الش
غري املخرج الصويت يف اللغة العربية مثل صوت حريف السني ، اللفظ يف العامية من الفم

فقد جاء يف لسان العرب ، وهذا هو ما عرف عند علماء اللغة باإلبدال، )١(والشني
رف مكان حرف وهذا  وهنا يعين إبدال ح،)٢(" جعل شئ مكان شئ آخر" اإلبدال 

  . اإلبدال قد وضح كثريا يف اللهجات املصرية
اللغة العربية الفصحى قد صرفت " الدكتور إبراهيم أنيس إىل أن ويشري

، فلم يعنوا مبا عرض هلا من تطور مع الزمن، أنظار الناس عن لغة كالمهم
، وهلذا اختذت يف األفواه أشكاال وصورا تباينت باختالف األجيال والعصور

                                 
  ١٩٥ص. يف اللهجات العربية: إبراهيم أنيس) ١(
  ت.القاهرة د، طبعة دار املعارف، ٢٢٣ص ، ٢ج، مادة بدل: ابن منظور) ٢(
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 وإمنا وجهوا كل عنايتهم إىل، وال يلحظون تلك الفروق، والناس ال يشعرون
وينسحب هذا الرأي على ما حدث يف ، )١("لغة الكتابة وهي اللغة الفصحى

ولذلك جند أن صفات اللغة ختتلف يف ، مصر عرب احلقب والعصور املتعاقبة
ة الكالم مما أدى إىل هذه الفروق الواضحة بني هلج ،كل عصر عن سابقه

اليت تشكلت من عدة فاللهجة املصرية ، لعربية الفصحىاحملكي واللغة ا
، ثقافات مل جتد عليها رقيبا فأخذت تتشكل يف أفواه الناس بسهولة وخفة

وأدى إىل ذلك التراكم البعيد املدى من ، وتتغري أصواا وتتبدل حروفها
هلذا الشكل احملكي موروثات العصور املتعاقبة إىل وصول اللهجات املصرية 

  . به اليوم يف عموم مصر كلها
ومن اجلدير باإلشارة أن معظم كلمات اللهجات املصرية ترجع يف 

ولكن ما أصاب البالد من التغريات ، أصوهلا إىل اللغة العربية الفصحى
وأهم ما تأثر ذه ، التارخيية والتركيبة اليت أثرت على اللغة أكرب األثر

وهو كما أشرنا ما ،  الصوتية من حيث نسقها التركييباملعطيات التغريات
ومن أفضل ، وذلك يف األصوات املتقاربة املخرج والصفة، يسمى باإلبدال

فأهل جرجا ، األمثلة على ذلك هلجة أهل صعيد مصر عند إبداهلم اجليم دال
وهذا يدل على وجود صلة صوتية طبيعية بني الكلمة العربية ، االينطقوا د

واليت رمبا أثر هذا اللحن يف اللهجة احملكية ا ، ة وبديلتها امللحونةاألصلي
وأن اللحن رمبا حدث ا نتيجة لقرب املخرج أو االشتراك يف ، الكلمة
ومن هذا التطور امللحوظ كذلك يف اللغة احلديثة بلهجتها القاهرية ، الصفة

                                 
  . ١٩٦ص: يف اللهجات العربية) ١(
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، خلالية من التعطيشتطور اجليم العربية الفصيحة املعطشة إىل اجليم القاهرية ا
ولعل هذا األمر له مرده يف ، والظاء العربية اليت أصبحت تنطق ضادا وهكذا

، واليت عين بدراستها العلماء قدميا وحديثا، لغات العرب الواضحة املعىن
، وكشكشة أسد، مثل عنعنة متيم، وذلك ما جاء عن هلجات العرب املختلفة

  . )١(ربية املتعددةوغريها من اللهجات الع، وشنشنة اليمن
وعندما حتدث الباحثون عن الناحية الداللية للتطور اللغوي ومن مث 

فقد كان يف اإلمكان مع تقادم الزمن تطور املعاين يف كل ، تطور اللهجات
هلجة وما حدث لكلمات عربية كثرية تطورت معانيها يف اللهجات 

للهجات العربية أن كلما زادت دراستنا " فيذكر الدكتور أنيس، املختلفة
احلديثة تكشف لنا أن هلجات الكالم يف البالد العربية ال تزال حتتفظ بعناصر 

وهذا يعين اشتراك ، "قدمية كانت شائعة يف هلجات العرب قبل اإلسالم
اللهجات يف خصائص متعددة ربطت بينها وبني اللغة العربية األم عند 

ا تكون قد تطورت يف هذا بالرغم من أن اللهجات احلديثة رمب، العرب
إال أا ، وصبغت بصبغة حملية يف بعض ظواهرها، بيئات عربية خمتلفة ومتباينة

                                 
إليب بكر فجاء يف كتاب حلن العامة ، أفاض الباحثون يف احلديث عن اللهجات) ١(

اديث  ما ينص على اللحن السائد يف لغات العامة سواء يف األحالزبيدي
وتطرق إىل صيغ ، وحىت يف لغة الشعر والقوايف واألعالم، أو األمثال، واألخبار

ث علماء اللغة احملدثني دوقد حت، الكلمات واجلمل وصحة هجائها وكيفية صرفها
، إبراهيم  أنيس.ود، علي عبد الواحد وايف.دحيث جند دراسات ، يف هذا األمر

  . ضوحيف هذا الصدد بو. وغريهم، وحممود تيمور
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دكتور أنيس الوضرب ، ظلت حمتفظة بسمات اللغة األم عند قبائل العرب
 يف البلدان احيث جاء حمكي" هؤالء وأولئك " مثاال على ذلك باسم اإلشارة 

، ذول"ويف العراق ، "هاذول"لشام ففي بالد ا، العربية على هذا النحو
  . )١("ذوال"ويف جند" ودوال، دول"ويف مصر " وذوال

، وهذه العوارض اللغوية اليت حدثت للغة األم العربية الفصحى
انسحبت كذلك على العامية ، ووضحت يف العامية العربية بشكل عام

ا على وكانت كل هذه التغريات اليت طرأت على اللغة هلا تأثريا، املصرية
واليت متثل منوذجا واضحا ، ومنها هلجة أهل الشرقية، هلجات مصر املختلفة

  . لتأثر هلجات مصر املختلفة باللغة العربية الفصحى حىت وقتنا احلاضر
واللهجة الشرقاوية ال تبعد كثريا عن نظائرها من اللهجات املصرية 

األصوات بل تتشارك معها يف كثري من املخرجات واأللفاظ و، األخرى
غري أننا هنا نريد توضيح اللهجة الشرقاوية واختالفها يف ، والدالالت وغريها

حيث ظهرت يف كل منطقة من مناطق الشرقية ، الكيان اجلغرايف الشرقاوي
وقبل توضيح التطور الصويت احملكي والتأثري ، هلجة ختتلف نسبيا عن األخرى

 جغرافية إدارية مبسطة عن تلك الداليل للهجة أهل الشرقية نعطي حملة تارخيية
ليتعرف القارئ على أهم خصائصها ومميزاا ومراكزها ومدا ، احملافظة
وأماكن توطن ، ومدى تواجد القبائل العربية إىل وقتنا احلاضر ا، وقراها

وما تشكله تلك احملافظة من ، تلك القبائل وتأثريهم يف اتمعات الشرقاوية
  . تمع املصري خالل العصر احلديثاالا يف منظومة متناغمة مع مثي

                                 
  . ٢٠٦ص: يف اللهجات العربية) ١(
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  :التطور التاريخي والوضع الجغرافي واإلداري للمحافظة
وهي حارسة ، تأخذ الشرقية موقعا فريدا بني حمافظات شرق الدلتا

املدخل الشرقي للجمهورية فبحكم موقعها جتابه أي غزو ملصر وافد من 
ت حملافظات اإلمساعيلية وبور وهي نقطة تالقي ألهم طرق املواصال، الشرق

وهي ثالث أكرب حمافظة يف ، سعيد والقاهرة والغربية والدقلهية والقليوبية
  . )١(اجلمهورية بعد القاهرة واجليزة من حيث تعداد السكان

موقعها الشرقي فقد حظيت باهتمام خاص من حكام والشرقية حبكم 
 يف عهد األسرتني مصر ومنذ عهد الفراعنة فقد ازدهرت عاصمتها األوىل

) صان احلجر احلالية(احلادية والعشرين والثانية والعشرين يف مدينة تانيس 
وهي أيضا أرض األديان فعلى أرضها أقام . وتل بسطا مبدينة الزقازيق احلالية

، وعلى أرضها ولد موسى ، هللا يوسف بن يعقوب عليهما السالمنيب ا
حاليا والذي يشق مدينة حبر مويس (م  إىل أمه أن تلقيه يف اليوأوحى اهللا 

وحظيت الشرقية أيضا مبرور السيدة العذراء والسيد املسيح ، )الزقازيق
وكانت الشرقية املعرب ، عليهما السالم حيث أقاما يف تل بسطا ويف بلبيس

ويف مدينة ، الرئيس للجيش اإلسالمي الفاتح بقيادة عمرو بن العاص 
القارة اإلفريقية وهو مسجد سادات بلبيس بين أول مسجد يف مصر و

وهو أسبق من حيث تاريخ البناء من مسجد عمرو بن العاص ، قريش
                                 

كتاب إجنازات حمافظة ، www.sharkia.gor.rg :  موقع حمافظة الشرقية)١(
طبع دار اجلمهورية ، يصدر عن حمافظة الشرقية، م٢٠١٠:٢٠٠٤الشرقية من 

  .   م٢٠١٠للطباعة القاهرة 
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وقد مسي املسجد بسادات قريش ختليدا لذكرى شهداء ، بفسطاط مصر
ها ـان بـاملسلمني الفاحتني يف املعركة اليت حدثت بني العرب والروم وك

  ، ما يقرب من مئة وعشرين صحابيا
 الشرقية ثالثة عشر مركزا ومخسة عشر مدينة باإلضافة وتضم حمافظة

وتعترب تلك املراكز هي ، إىل مدينيت العاشر من رمضان والصاحلية اجلديدة
  . )١( الثروة البشرية حملافظة الشرقيةقوام

هذا وقد توطنت القبائل العربية يف حمافظة الشرقية بكل مراكزها وحسب 
فقد كان تواجد . م١٩٠٦ع من يناير عام اإلحصاء الرمسي الذي صدر يف الساب

والعيايدة ، والطميالت، القبائل العربية وبطوا يف احملافظة ممثال يف قبائل اهلنادي
، والبياضني، وأوالد موسى، والسماعنة، والسعديني، والنفيعات، ومطري، حبري

، والقطاوية، وبين غازي، واألخارسة، والعقايلة، وعيسى، وأوالد سليمان
، واملساعيد، وقيس، وهيثم،  الشرقيةيوأوالد عل، وجهينة الشرقية، عتيبنيوال

وبالنظر يف هذا اإلحصاء جند أن احملافظة من أكثر ، ومسالوس، والنجمة
  . )٢(حمافظات مصر اليت مازالت حتتفظ بقوامها العريب

ومما الشك فيه أن عروبة الشرقية أصيلة وأن غالب شعبها الذي يسكنها 
فلو ألقينا نظرة على خريطة الشرقية اآلن ، ن أحفاد القبائل العربيةاآلن هو م

ببالدها وقراها وكفورها لوجدنا أثر تواجد القبائل واضحا يف مسميات تلك 
                                 

كتاب الشرقية يف ، www.sharkia.gor.rg : موقع حمافظة الشرقية)١(
  كتاب يصدر عن حمافظة الشرقية، ١٧ص، م٢٠٠٦

  . ٤٥ص، عروبة مصر من قبائلها:  مصطفى الشريف)٢(
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فمن مراكز وقرى احملافظة اليت مازالت تتسمى بأمساء القبائل اليت قطنتها ، البالد
،  جريبين، )١(ادأبو مح، ت قائمة إىل اليوم فهيمن زمن قدمي ومازال

، وبين صاحل، وميت أبو علي، وبين عامر، )٣(وبين أشبل، )٢(والقطاوية
وأوالد . وأوالد مهنا، )٤(واجلعافرة، وكفر عليم، وكفر العرب، والطحاوية

                                 
مسيت ذا االسم نسبة إىل الشيخ أمحد أبو محاد النازح إليها يف : أبو محاد ) ١(

وبعد  واستقر جبوار أحد اآلبار مقيما لنفسه مصلى، غضون الفتح اإلسالمي ملصر
حممد ، سجد كبري بامسه وهو اآلن من معامل املدينةوفاته حتول املصلى إىل م

اهليئة املصرية العامة للكتاب ، ٢ق، ١ج،٦٥ص، القاموس اجلغرايف: رمزي
  www.sharkia.gor.rg: موقع حمافظة الشرقية. م١٩٩٤

قد ، وهي من البالد اليت تنسب إىل مجاعة من العرب يقال هلم القطاوية: القطاوية) ٢(
  .٧٢ص، ٢ق، ١ج، القاموس اجلغرايف: حممد رمزي ،نزلوا ا وعمروها

وهي من القرى القدمية أمسها األصلي بين شبل نسبة لبعض العرب : بين أشبل) ٣(
  . ٨٤ص،٢ق،١ج، القاموس اجلغرايف: حممد رمزي، الذين قطنوها

هي من القرى القدمية ذكرت يف معجم البلدان باسم القواصر وكانت : اجلعافرة) ٤(
وذكرت عند املقريزي يف ، مابني الفرما والفسطاط، بن العاص  ومرتال لعمر

وأا بني الصاحلية والسعيدية ، احلديث عن مقتل السلطان املظفر سيف الدين قطز
وأوضح حممد رمزي يف حديثة عنها أا هي نزلة ، يف الطريق بني مصر والشام

توابع ناحية اهليصمية مث وأا من ، اجلعافرة نسبة إىل عرب اجلعافرة املستوطنني ا
القاموس ، فصلت عنها وأصبحت ناحية بذاا ومحلت االسم القبلي العريب

  .  ١١١ص، ٢ق،١ج: اجلغرايف
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، )٤(والسماعنة، واحلماديني، )٣(ودوار جهينة، )٢(وأوالد موسى، )١(العدوي
، وبىن صريد، وأوالد عابدين، فعةوالنوا، واحلجازية، والصواحل، وعرب درويش

                                 
هي قرية قدمية ذكر حممد رمزي أا كانت تسمى بين عدي : أوالد العدوي) ١(

وجاءت يف قوانني ، نسبة ملن نزهلا من بين عدي قوم عمر بن اخلطاب 
، مث إىل أوالد العدوي، مث حرفت إىل العدوية، بن ممايت ذا االسمالدواوين ال

وأحيانا ، وهي اآلن متداخلة يف مركز ومدينة فاقوس، واليت مازالت به حىت اليوم
ومن نافلة ،  ١١٥ص، ٢ق، ١ج، القاموس اجلغرايف، يقال هلا كفر العدوي

ة واليت حطت القول أن أذكر أننا ننتسب إىل بطن من هذه القبيلة الكرمي
رحاهلا يف تلك املرتلة غري أنه قد ارحتل منها بعض مشاخيها وحطوا رحاهلم يف 

وعرفت منطقتهم باسم كبريهم وهو كفر علي ، فراشة مركز أبو كبري شرقية
  الباحثة، عبد النيب

وكان قد رحل ، هي من القرى القدمية مسيت طنجري القطاوية: أوالد موسى) ٢(
وسكنوا افأطلق عليها امسهم ، تابعني ملركز بلبيس  إليهابعض عرب القطاوية ال

الذين أخذت املنطقة والقرية امسهم فيما ، عرب أوالد موسى، ومن هؤالء العرب
  . ١١٥ص، ٢ق،١ج،  القاموس اجلغرايف:حممد رمزي، بعد

، هي إحدى البالد القدمية اليت وردت باسم لبنا ولبينة عند ابن ممايت: دوار جهينة) ٣(
، غري أن بعض عرب جهينة رحلوا إليها وأقاموا ا فأطلق عليها دوار جهينة

، مدينة ومركز فاقوسوهي اآلن متداخلة يف ، ِجِهينةوتلفظ على ألسن العامة 
   .١١٥ص،٢ق،١ج، القاموس اجلغرايف: حممد رمزي

وقد نسبت إىل مجاعة من ، من القرى اليت ذكرت يف تاج العروس: السماعنة) ٤(
حممد . كانوا قد نزلوا ا وأصبحت زمام أراضيهم، من فلسطني، لشام عرب ا
  .    ١٢٠ص، ٢ق، ١ج، القاموس اجلغرايف: رمزي
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ومن ، )١(حرازوأبو حريز واأل، وأوالد صقر، واملوانسة، واملشاعلة، واحلوامدة
حيث وفدت إليها ، مراكز احملافظة اليت أسست على تواجد القبائل العربية 

، وبين حسن، )٣(واهلجارسة،  )٢(القبائل وتوطنت ا مركز ومدينة أبو كبري
وبين ، )٤(ين هاللـويضاف إىل تلك القرى ب، سنيـحوبين ، والسعديني

                                 
سكن م عدد من ، ومها ناحيتان من مركز أبو كبري: واالحراز، أبو حريز) ١(

  .القاموس اجلغرايف: حممد رمزي. بطون القبائل العربية 
ويرجع نسب أهلها ،  أبو كبري إىل العصر الفاطميترجع نشأة مدينة: أبو كبري) ٢(

، واليت ارحتل معظمها إىل هذه املنطقة للعمل بالزراعة، إىل قبيلة هذيل العربية
 وقدموا مع الفتح العريب ورحلوا إىل بالد املغرب مث عادوا مع جميء الفاطميني

يلي الذي رأس وعندما نزلوا أبو كبري أطلقوا اسم الشاعر اهلُذ، ملصر وتوطنوا ا
وهو عامر بن اجلليس الشاعر اجلاهلي وكان يكىن ، وفد هذيل لرسول اهللا 

وتوارث الناس االسم وأطلق على املنطقة اليت أصبحت فيما بعد ، بأيب كبري
وقد ورد ذلك يف كتاب قوانني الدولة باللهجة املغربية ملؤلفه سعيد بن ، مركزا

وينطق لالسم على ألسن ، هـ٥٥٧ام حماضر وزير اخلليفة العاضد الفاطمي ع
، موقع حمافظة الشرقية صفحة أبو كبري. أبو كَبري، العامة بالفتح

http://www.sharkia.gov.eg/city/cityPage.aspx?PageID=٥٧  
وتنسب إىل الشيخ هجرس بن ، وهي من األعمال الشرقاوية القدمية: اهلجارسة) ٣(

، القاموس اجلغرايف: حممد رمزي، لهكان شيخ قبيلتها ونسبت ، سليمان العريب
  . ١٢٨ص، ٢ق،١ج

ووردت يف التحفة ، من القرى القدمية وردت يف قوانني الدواوين: بين هالل) ٤(
، كن أن يكون بين هالل من بين هذيلوبتحري االسم مي، باسم بين هذيل

 =: حممد رمزي. وما زالت حمتفظة بامسها القدمي لليوم، واألصل أا بين هالل
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وعزبة ، والزيديني، )٣(والشبانات ، وبين عياض، والعواسجة، )٢(والعالقمة، )١(قريش
  .وشيبة والنكارية، وكفر التميمي، وبين عياد، عربان أوالد علي

ومن دالالت حفاظ الشرقية على هويتها العربية اختاذها احلصان 
المتيازها بتربية اخليول ، ذي يتوسط بساط أخضر شعارا هلااألبيض اجلامح ال
واحتالل الزراعة ، واليت مازالت تشتهر ا حىت اآلن، العربية األصيلة

  . مساحات شاسعة ا
ونظرا التساع ربوع حمافظة الشرقية وانتشار الكثري من القبائل 

 العربية  ا واليت تريب أعدادا كبرية من اهلجن ذات األصول)٤(البدوية
  ــــــــــــــ

  .١٤١ص، ٢ق، ١ج، موس اجلغرايفالقا  =
وهو نسبة ، من توابع سنيطة الطوالة، وتعرف باسم كفر بين قريش: بين قريش) ١(

لبعض العرب الذين ترجع أصوهلم لقريش كانوا قد نزلوا ا وهو تابع ملركز منيا 
  . ١٤٧ص، ٢ق، ١ج، املرجع السابق: حممد رمزي. القمح شرقية

لقدمية اليت نشأت يف زمن العرب نسبة لقبيلة العالقمة وهي من القرى ا: العالقمة) ٢(
ووردت يف معجم البلدان بأا بليدة باحلوف الشرقي من أرض مصر دون بلبيس 

، معجم البلدان: ياقوت احلموي. فيها بازار وأسواق لقوم من العرب
، ١ج، املرجع السابق: حممد رمزي. م١٩٩٥دار صادر بريوت ، ١٤٥ص،٤ج
  . ١٥٥ص، ٢ق

والشبانات مجاعة عربية قدمية ، وهي قرية قدمية من أعمال الشرقية: الشبانات )٣(
وعامة الشبانات ، ينسبون لشيخ قبيلتهم الذي دعي شبانة وهو مؤسس هذه القرية

  . ٨١ص، ٢ق،١املرجع السابق ج: حممد رمزي، هم أصحاب زمام القرية
 =تراوح تعدادها مخسة وثالثني يقطن حمافظة الشرقية حاليا ستة قبائل بدوية كبرية ي) ٤(
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وإميانا من الشرقية بعروبتها وأمهية قبائلها رأت إقامة فعاليات ، اخلالصة
حيث يقام مهرجان الشرقية السنوي لسباق ، يشارك ا أبناء هذه القبائل

حيث ميثل ذلك السباق حبق تراثا ، وهو يف دورته التاسعة هذا العام، اهلجن
العشائر والقبائل العربية املوجودة عربيا أصيال وينمي أواصر العالقة بني أفراد 

، يف مصر مبحافظاا وإخوام من العشائر العربية يف الدول العربية قاطبة
  .)١(حيث تؤمه القبائل من مجيع البالد العربية للمشاركة به

آثرنا اإلتيان ا لتوضيح ، وهذه نبذة تارخيية جغرافية إدارية خمتصرة
ذناه كنموذج لدراسة تأثر هلجاا باللغة أمهية حمافظة الشرقية وملاذا اخت

واليت يتحدث ا معظم سكاا منذ قطنها ومازال يقطنها أبناء تلك ، العربية
القبائل وأحفادهم؛ األمر الذي ميثل قيمة حقيقية تثبت عروبة الشرقية 

وأا مازالت إىل يومنا هذا لسان حال سكان هذه احملافظة العريقة ، ولغتها
  . األصيلة مهما اختلفت هلجامذات األصول

  ــــــــــــــ
،  وشيخهم الشيخ عبادة النافلةالعييايدةوتتمثل هذه القبائل يف عرب ، ألف نسمة  =

وشيخهم ، حلويطاتوعرب ا، وشيخهم الشيخ حسن ربيعاألحيوات وعرب 
 وبلي،  وشيخهم الشيخ حسني عمر سالمةواملساعيد، الشيخ سالمة عايد فريج

موقع .  وشيخهم الشيخ عودة سالمةترابنيوال، وشيخهم الشيخ سلمان مسعود
صفحة ، doc.٩-http://mail.sharkia.gov.eg/files/race: حمافظة الشرقية

  . سباق اهلجن
موقع الشرقية ، أمني عام السباق، مستشار السياحة بالشرقية: حممد علي الصيفي) ١(

   .www.sharkia.gor.rg،  اإللكتروين
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  :  العربية في لهجات أهل الشرقيةاللغةفردات م
ال ختتلف هلجة أهل الشرقية يف الوصف العام ألصواا عن مثيالا من 

فقد تشات معها يف األصوات الساكنة ، اللهجات العامية املصرية األخرى كثريا
هل الشرقية مثانية وعشرون وتشمل األصوات الساكنة عند أ، )١(وأصوات اللني

متثل مثانية وعشرون حرفا بدأ باهلمزة انتهاًء بالياء من األجبدية العربية ، صوتا
ووصف هذه احلروف يف صوت اللغة الشرقاوي يتماثل مع وصفها يف ، املعروفة

اللهجات العربية من حيث أن حروفها تتشابه يف خمارج األصوات الشفوية 
، "احلنكية"واحللقية واحلنجرية والطبقية والغارية ،  اللثويةواألسنانية، واألسنانية

وتأخذ هذه األصوات مميزات أصواا يف اللهجة من النطق فتأيت أصوات احلروف 
  :كما تنطق يف اللهجة على النحو التايل

فعندما ينطق ا ، مثل اهلمزة، الصوت احلنجري اهور الشديد
غري أن هذا الصوت يف اللهجة ، دالشرقاوي حمققة فهي صوت حنجري شدي

أو يأيت ، أو تستبدل حبرف آخر، فتحذف أحيانا، يتغري يف عدة مواضع
ومن األمثلة ، أو تأخذ حكم مهزة الوصل، مكاا إطالة يف احلركة اليت قبلها

، عمامك جم : على هذه املواضع حذف اهلمزة يف أول الكلمة مثل قوهلم
ومثال ، أي أخوال، يف كلمة خوالأي أعمامك أتوا أو جاءوا وكذلك 

حذف اهلمزة من آخر الكلمة إذا جاءت اهلمزة متطرفة يف اية الكلمة مثل 
                                 

ميه اللغويون العرب احلروف ويقابلها أصوات وهي ما يس: األصوات الساكنة) ١(
. مد والنيـوهي تشمل ما يسمى لدى فقهاء اللغة احلركات وأحرف ال، اللني

  . ٤٣ص، هلجة البدو يف الساحل الشمايل: عبد العزيز مطر
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أو مغيمه مبعىن السماء ، السما غامية: ومثل قوهلم، يف نساء ومساء، ومسا، نسا
وحتذف ، فيزاد حرف امليم على غائمة وختذف اهلزة وتقلب ياء، غائمة

ر الكلمة اليت يصاحبها صوت لني طويل مع عالمة اهلمزة املتطرفة يف آخ
، فتحذف اهلمزة متاما ويقصر صوت اللني وتزاد عليها هاء التأنيث، التأنيث 

، يف محراء. سوده زرجه، بيضه، صفره، خضره، محره: وذلك مثل قوهلم
على أن الكلمة األخرية حكيت يف ، زرقاء، سوداء، بيضاء، صفراء، خضراء

  .لقاف باجليم القاهرية على ما سنرىاللهجة بإبدال ا
، مال، وحتذف اهلمزة كذلك إذا كان بالكلمة صوت لني قصري مثل

، ومن أمثلة هذه الكلمات، يف مأل وقرأ وأخذت القاف حكم اإلبدال، جرا
وقد تأيت هذه الكلمات مضاف إليها تاء ، وطفأ، يف توضأ، وطفا،توضا

، جريت، توضيت، مليت، هكذااملتكلم يف صيغة املاضي  فتكون حمكية 
  . أطفأت، قرأت، يف الكلمات توضأت، طَفيت

ومن أمثلة حذف اهلمزة كذلك إذا جاءت اهلمزة وما قبلها من صوت 
حيث تؤلف مقطعا مغلقا فتحذف اهلمزة وميد الصوت ،ساكن وصوت لني

، ياخد، ياكل، راس، مثل، )١(اللني حبيث يأيت الصوت يف املقطع مفتوحا

                                 
يف كتابه هلجة البدو يف الساحل الشمايل ملثل هذه عبد العزيز مطر . أشار د) ١(

ألن اللهجات بني عرب الشرقية وعرب البحرية وذلك ال يبعد ، احلاالت
والساحل الشمايل ا تقارب نسيب يف بعض األلفاظ واألصوات وخمارج 

إال أن هلجة عرب الشرقية متيل للفتح وهلجة الساحل الشمايل متيل ، احلروف
  . سِلِيم، مثل سلَام، للكسر
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أو أن يأيت الصوت مكسورا فيأخذ نفس ، يأخذ، يأكل،  رأسوهي تعين
وقد حدث يف صوت الكلمة األوىل ، وبئر، وبري يف ذئب، ديب، احلالة مثل

، أو أن يأيت الصوت اللني مضموما مثل شوم. إبدال أيضا على ما سنوضح
  . والبلدي يوكل، يا اار شوم: يف مثل قوهلم، يف شؤم ويؤكل، ويوكل

وهذا يف ، اهلمزة أيضا أن تقلب يف هلجة أهل الشرقية إىل ياءومن أصوات 
يف ، عبايه، جايل، حالة أن تكون حركتها بالكسر بعد ألف املد يف أصوات جامي

وحدث يف الكلمتني األوىل والثانية إبدال القاف ، عباءة، قائل، الكلمات قائم
، ماي: قوهلموكذلك تقلب اهلمزة املتطرفة إىل ياء مثل . للجيم كما سنوضح

بل أن البعض يبدل مهزة ماء إىل ياء ويضيف هلا اهلاء .وجاء، يف ماء، جاي
وهي قريبة من هلجة أهل احلجاز يف . وهم بعض أهل أبو كبري، فتصبح ميه

  . وبالفتح عند أهل الشرقية، صوم ميه غري أا تأيت بالضم عند املدنيني
 عليها يف اللهجة الشرقاوية أما مهزة أل وارتباطها باألمساء اليت تدخل

فتأيت بأكثر من حالة منها أن يكون االسم الذي دخلت عليه أل غري مبدوء 
 وتسقط يف حالة وهنا تبقى مهزة أل يف بدء الكالم، أو السكون، باهلمزة

أما إذا كان االسم مبدوء باهلمزة ودخلت عليه أل ، الوصل مثل الراجل
: حركتها إىل الم التعريف مثل قوهلمفتحذف مهزة الكلمة املعرفة وتنقل 

، األيام، االثنني، احلشا يف الكلمات األحد.لرنب، لرض، لِيام، لتنني، حلَّد
وقد حذفت من األخرية مهزة الكلمة املعرفة ، األحشاء، األرنب، األرض

  .مع اإلبدال يف كلمة االثنني، واهلمزة املتطرفة
، يف هلجتهم العامية كثريا) النرب (وعلى اجلملة فأهل الشرقية ال يعرفون اهلمز
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ولعلهم يتبعون يف ذلك سليقة ، وهم مييلون إىل تسهيل اللفظ احملكي به يف اللهجة
فأهل احلجاز وهم أهل اللغة الفصحى كانوا يسهلون ، أسالفهم من عرب احلجاز

أهل احلجاز وهذيل وأهل "حيث ذكر أبو زيد األنصاري يف كتابه اهلمز أن ، اهلمز
ورمبا أن ما جعل أهل احلجاز وهذيل مييلون لتسهيل ، )١("املدينة ال ينربونمكة و

 فقد أشرنا مسبقا إىل مناطق -اهلمز وبالتايل تبعهم بعض أحفادهم من أبناء الشرقية 
 هو بيئتهم املتحضرة اليت متيل إىل حتسني النطق وختري -توطن هذيل وقريش 

 الذين ميثلهم أهل احلجاز ومياثلهم يف ولذلك مرت اللغة عند أهل احلضر، العبارات
  . )٢(ذلك أهل الشرقية ذه التغريات

 )٣(ا رخواومن األصوات األسنانية اليت تشكل يف اللهجة صوتا أسناني
غري أن أهل الشرقية قلما يوجد فيهم من حيتفظ ، حرف الثاء، مهموس

                                 
الصوتية والصرفية يف يف كتابه الدالالت : عبد القادر عبد اجلليل. ذكر ذلك د) ١(

وقد رجع لكتاب اهلمز يف نسخة حمققة للدكتور ، ٨ص، هلجة اإلقليم الشمايل
وبرجوعي لكتاب اهلمز نشر لويس شيخو ، م١٩٩٩خليل إبراهيم العطية البصرة 

ار ـد أشـوق، فلم أمتكن من وجود هذه العبارة، م١٩١٠اليسوعي بريوت 
 يف كتابه املوسوم بلغة اإلدارة يف صدر  إىل نفس املعىنعبد السميع سامل اهلراوي

ومبا أنه قد ثبت من املصادر ، م١٩٨٦دار الكتاب القاهرة ، ٣٢:٢٨ص، اإلسالم
التارخيية نزول أهل احلجاز يف إقليم الشرقية فقد آثرت اإلتيان ذه العبارة تأكيدا 

  . عبد القادر عبد اجلليل من طبعته اليت رجع إليها. للمعىن نقال عن د
   . ٨٠ص، يف اللهجات العربية: إبراهيم أنيس) ٢(
الرخاوة تعين االحتكاك أي مرور اهلواء من منفذ ضيق نسبيا : الرخوالصوت ) ٣(

  . ١٢٦ص، ١ج،علم األصوات: كمال بدر ،حبيث حيدث حفيفا مسموعا
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:  مثل قوهلمبل تبدل يف اللهجة بالتاء، بصوت الثاء كما هو يف اللغة العربية
، ثوم، كثري، حيرث، يف الكلمات يبعث، تالت، توم، )١(يبعت حيرت كَتري

ما عدا بعض قبائل ، وهذا هو الغالب يف اللهجات املصرية بشكل عام، ثالث
  .)٢(البدو العربية اليت مازالت حمتفظة بصوت الثاء كما هو يف اللغة العربية

اضح يف هلجة أهل ومن األصوات اهلامة اليت وجد ا اختالف و
، وهو صوت غاري رخو جمهور شديد التعطيش، )٣(الشرقية صوت اجليم

                                 
والكلمة هنا تأيت بفتح الكاف خبالف اللهجة القاهرية اليت حتاكيها بكسر : كَتري) ١(

  . ف ِكِتريالكا
أن أهل ساحل مريوط البدو مازالوا حيتفظون ذا الصوت : عبد العزيز مطر. يرى د) ٢(

على ورمبا حافظ بعض بدو سيناء أيضا ، بينهم وكذلك حفاظهم على صوت الذال
  . مل جند أحد يتحدث به من عرب الشرقيةإال أننا بالبحث ، هذا الصوت

 تأخذ يف اللهجة احملكية عدة خمارج حرف اجليم من احلروف اليت: اجليم) ٣(
أنه من  " كمال بدر. دفيذكر ، فهي من األصوات املركبة االحتكاكية، أللفاظها

املعلوم أن انفصال األعضاء بعضها عن بعض يف مواقع الوقفات يتقارب يف 
أما إذا كان ، وينعت الصوت هنا بأنه وقفة انفجارية، السرعة والبطء عند النطق

ويصدر صوت آخر ، يئا تسرب اهلواء حمدثا احتكاكا مسموعااالنفصال بط
ويوجد صوت واحد ، ويسمى هنا وقفة احتكاكية، احتكاكي مصاحب للوقفة

فإذا جاء بالصورة األوىل ، وهو حرف اجليم، يف اللغة العربية مير اتني احلالتني
قراء القرآن  اجليم الفصيحة أو احلجازية وهي ما يلتزم ا هأطلق علي، االنفجارية

وإذا جاء بالصورة األخرى االحتكاكية أطلق علية اجليم ، الكرمي يف مصر
 =مركب " غاري"ومها يكونان وحدة واحدة تسمى صوت لثوي حنكي ، الشامية



٢٩٢                                                                             المحور الثاني

فقد تباين نطق اجليم عند أهل الشرقية وذلك نظرا التساع النطاق اجلغرايف 
فيتحدث غالبية أهل مراكز منيا ، وجماورا للقاهرة والقليوبية، للمحافظة

ومدينة الزقازيق دون ، ومدينة بلبيس دون القرى، ومشتول السوق، القمح
أما بقية مراكز ، صوت اجليم باللهجة القاهرية إي بال تعطيش، القرى

وخاصة يف ، احملافظة وقراها فيحتفظون بصوت اجليم الفصحى احلجازية
واليت تشكل ا سالالت القبائل العربية التواجد ، مناطق القرى واألرياف

ى مركز فاقوس ومنها على ويكمن سنامها يف مركز احلسينية وقر، األكثر
وقرى مركز ، سبيل املثال بين صريد وعرب درويش والسماكني وغريها

، والكتيبة، بلبيس مثل عرب البياضني والنوبة والدهاشنة وكفور العايد
وكذلك يف قرى مراكز أبو كبري مثل ، والسعادات وغريهم، وأوالد مهنا

وأبو ، قر وأوالد صقرفراشة والرمحانية واملشاعلة وأوالد موسى وكفر ص
  . واإلبراهيمية وههيا،  وديرب جنم، محاد والقرين

وهو ، ومن األصوات اليت تأخذ حكم اإلبدال يف هلجة الشرقية الذال
، فإن عامة أهل الشرقية يبدلوا بصوت الدال، صوت أسناين رخو جمهور

يف ، دره، يكدب،ياخد، مثل يدبح، وهو صوت أسناين لثوي شديد جمهور
ورمبا زيد " وهي نوع من احلبوب" ذرة ، يكذب، يأخذ، لمات يذبحالك

على هذه الكلمة حرف اهلمزة عند بعض الشراقوة وخاصة يف مركزي أبو 
جاب ِلِدره من : وذلك يف قوهلم، كبري وكفر صقر فتأخذ صوت ِإِدره

أي أنه أتى بالذرة من على السطح مبعىن سقف ، أو من الغيط، عالسطُح
  ــــــــــــــ

   .٣١١،٣١٠ص،٢ج: علم األصوات". وقفة احتكاكية جمهور  =
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وال نرى يف سائر احملافظة تقريبا وجودا لصوت ، الغيط مبعىن احلقلو، املرتل
  . الذال العريب الفصيح

وهو صوت ، ومن األصوات اليت وضح فيها اإلبدال صوت الظاء
يف مثل ، فإن أهل الشرقية يبدلون الظاء ضادا، أسناين رخو جمهور مطبق

وضهرك ، لضهر ادنا، ومثال، والظَهر، مبعى الظُهر، والضهر، الضهر: قوهلم
وغريها من . أو يؤملك، وظَهرك يوجعك، الظُهر أذن، يف اجلمل، واجعك

ومل جند يف هلجة أهل الشرقية إبدال صوت الظاء زايا ، الكلمات واألمثلة
  . )١(كما يف اللهجات األخرى، مفخمة

وهو ، ومن أصوات أهل الشرقية واليت تستحق املالحظة صوت القاف
ويأخذ هذا الصوت عدة ظواهر عند أهل ، )٢(هورصوت حلقي شديد جم

إمنا يأخذ عدة أصوات ، قال أو قل: الشرقية فال ينطق بلفظه الفصيح مثل
وهو الذي يبدل فيه صوت ، فالصوت األول، ختتلف من منطقة إىل أخرى

، )٣( صوت اجلافكمال بدر. وقد أطلق عليها  د، القاف إىل صوت اجليم

                                 
   . ٤٧ص، هلجة البدو: عبد العزيز مطر) ١(
وهو يرى ، اف صوت هلوي وقفة انفجارية مهموسأن الق: كمال بدر. يرى د) ٢(

 األوىل منها خاصة :أنه خيتلف مع علماء اللغة يف نقطيت خالف يف صوت القاف
اآلراء اليت توافقه يف هذا وجاء ببعض ، مبوضع النطق والثانية بصفة اجلهر واهلمس

 ،علم األصوات، للرجوع هلذه اآلراء، ه مثل ابن يعيش يف املفصل وغرياملعىن
  . ٢٧٧، ٢٧٦ص ، ٢ج

  .  ٢٧٩ص، ٢ج: علم األصوات) ٣(
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 وتتضح يف مناطق قرى وأرياف احملافظة يف شرقي ،وهي تشبه اجليم القاهرية
يف مراكز ههيا وأبو كبري وأبو محاد وفاقوس ، ومشال شرقي مدينة الزقازيق

ومن أمثلة املفردات على ، واحلسينية وكفر صقر وأوالد صقر وديرب جنم
، قال، قوم، يف الكلمات أقعد، أجولك، جال، جوم، اجعد، ذلك اإلبدال

وت يف اللهجة الشرقاوية حياكي هلجة أهل احلجاز وهذا الص، أقول لك
  .وخاصة املدينة املنورة

ويف مناطق أخرى من احملافظة وهي اليت تتاخم القاهرة العاصمة خيفف 
وأحيانا تقلب القاف مد حبسب ، صوت القاف ويدخل عليه حرف اهلمزة

 أو أَقام، م مع ختفيف نطق القافمثل أُقوم يف فعل األمر ق، لكلمةمد ا
، مثل عبارة، يف كلمة  قوام، ويف صوت أوام. بتخفيف القاف فيلفظ قام

  .أو على عجل، أي تعاىل بسرعة، تعاىل أوام
فيأيت يف هلجة ،  وهو صوت طبقي شديد مهموس، أما حرف الكاف

منها أن ينطق بصوت عريب فصيح وهذا ، أهل الشرقية احملكية بأصوات متعددة
قه البدل فتظهر فيه بعض هلجات أهل اجلزيرة أو أن يالح، يف غالب احملافظة

أي إكساا ، وهي إشراب الكاف شينا، العربية فيما عرف باسم الكشكشة
، )١(وهي قلب الكاف شينا مطلقا، أو الشنشنة، بعض صفات حرف الشني

ومن املعروف لدى الدارسني أن الكشكشة والشنشنة من اللهجات العربية 
وقيل يف أسد ، األوىل نسبت ألسد وهوازن،  العربيةاملعروفة عند قبائل اجلزيرة

ويرى بعض العلماء ، والثانية نسبت لتغلب وقيل حلمري من القبائل اليمنية، أكثر
                                 

    .١٦٧، ١٦٢ص، اللهجات العربية نشأة وتطورا: عبد القادر حامد هالل) ١(
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أو هو الصوت املركب ، احملدثني أن الشنشنة هي صوت بني اجليم والشني
ولعل األنسب هنا القول أن صوت الكاف يف أي موضع من الكلمة " تش"

 بعدها صوت لني أمامي فأا تقلب إىل نظريها من األصوات حينما يأيت
  . )١( أصوات وسط احلنك:أي" الغارية"احلنكية 

ينة بعض قرى مد، ومن مناطق حمافظة الشرقية اليت تبدل الكاف شينا
فأهلهما حيكون ، وقرية شيبة والنكارية، مثل قرية الزنكلون، الزقازيق

 ومها يف النطق أقرب للحرفني املركبني ،وشيبة والنشارية، الصوت بالزنشلون
، وبعض قرى مركز بلبيس مثل قرى ميت ربيعة والنوبة والدهاشنة،  "تش"

وتقريبا اقتصر هذا الصوت على القرى دون ، وغريها يف قرى ديرب جنم
، الدشان، الديش، الشيلو، الشلب، ومن األمثلة على مفرداته، املدن

 ،الكلب، الشف يف الكلمات، الشنشه، الشتاب، احلشيم، الشالف ،الشانون
الكانون ـ وهو ما كان يطبخ عليه قدميا مبعىن ، الدكان، الديك، الكيلو

ومن أمثلتهم الشهرية . الكف. الكنكة، الكتاب، احلكيم، املوقد ـ الكالف
مبعىن ، الشلب شل الششش شلو وال ما شلو عنو ما شان شلو. يف احملافظة

  . ما كلو عنو ماكان كلووال ، الكلب كل الكشك كله
ويظهر يف اللهجة صوت آخر وذلك يف إحلاق ياء املتكلم مد مكسور 

خالِيت مبد ياء املتكلم مدا ملحوظا يف  ،عمِيت .أُخِيت، أُمِي: مشدد يف قوهلم
                                 

أن طبيعة نطق األصوات العربية : "حيث قال: عبد القادر هالل. رأى ذلك د) ١(
، "وخصائصها ال تعرف احلروف املتداخلة أو املركبة يف اللهجات العربية

   .  ١٦٧ص، جات العربية نشأة وتطورا الله
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مش : وأيضا يغلب على اللهجة مالزمة كلمة مش للفعل يف قوهلم، اللهجة
فهو لفظ ، ال أقعد، ال أقوم، عملمبعىن ال أ، مش جاعد، مش جامي، عامل

  .  حسب موقعة من اجلملة، يفيد النفي أو النهي
وهي ما تعارف ، هذا ويغلب على هلجة أهل الشرقية عامة فتح الكلمات

غري أن هذه اللهجة تظهر أكثر يف اجلانب اجلنويب ، عليه بينهم اللهجة الفالحي
وبالرغم ،  ومشتول السوقالغريب من احملافظة حيث مراكز منيا القمح وبلبيس

، من أم جياورون القاهرة إال أن مسة فتح الكلمات واضحة يف تلك املناطق
، يفَهمك، مثل، ومنها قوهلم يف صيغ التخاطب واليت ختتم بكاف اخلطاب

كلَميس ،كلَميع ،كيف الكلمات، يكَلَم ،كفَِهمي ككَِلمي ،كِلمعي ،كِلمسي ،
وعلى اجلانب اآلخر يف شرق احملافظة تأخذ نفس ، اهللا يسلَمك:  مجلومنها

الكلمات صوت أخر حيث يشدد احلرف الثالث ويسكن األخري من الفعل 
  .يفَهمك، يكَلَّمك، يعلَّمك، يسلَّمك، الرباعي فيأيت هكذا

فإن ، وإذا كانت ظاهرة فتح الكلمة بدت واضحة يف بعض مناطق الشرقية
مناطق أخرى نلحظ يف أصواا كسر بعض الكلمات مبا خيالف اللهجات 

ورمبا وافق ذلك ، وصحن، يف ملح، ِصِحن، ِمِلح: هلممثل قو، املصرية األخرى
وهو الَِّذي مرج الْبحريِن هذَا عذْب فُرات وهذَا "ول القرآن الكرمي يف قوله تعاىلق

يلَ بعجو اجأُج وراًِملْحجحراً مِحجخاً وزرا بمهوهذا الصوت يوجد يف ، )١()ن
  . مدينة أيب كبري وبعض قرى مركز كفر صقر

ومن خالل ما سبق يتضح لنا مدى تأثر هلجة أهل الشرقية باللغة 
                                 

  .  ٥٣آية : سورة الفرقان) ١(
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وال تزال تلك اللهجة ، اليت حياكي ا أهلها بعضهم البعضالعربية الفصحى 
يب للمحافظة حيث ظهرت فيها بوضوح تؤكد على مدى االنتماء العر
مثل هلجات أهل احلجاز واليت تغلب على ، هلجات القبائل من اجلزيرة العربية

، وأسد، ومتيم، وفضال عن هلجات هوازن، اللهجة العامية يف قرى احملافظة
وغريها من القبائل اليت توطنت يف احملافظة ، ومحري، وتغلب، وبلي، وهذيل

ومازال أهل الشرقية يؤكدون على أصوهلم ، وقبلهمنذ الفتح اإلسالمي 
وقد ظلت أصول العربية الفصحى بلهجاا ، العربية وانتمائهم هلذه القبائل

املختلفة متواجدة بني األهليني وهي لسان حاهلم يف هذا اإلقليم العزيز من 
  . أرض الكنانة مصر

وا وال غرو إن ذكرنا أن هؤالء الناطقني بتلك اللهجات قد حافظ
ومن جيل إىل ، حيث توارثوا مفرداا من كابر عن كابر، عليها بالسليقة

، إىل أن كونوا لنا تراثا كبريا من املفردات اليت ترجع أصوهلا للفصحى، جيل
ومبا أن املقام هنا ال يتسع ، والذي أحدث بدوره ثراء يف هلجة أهل الشرقية

 لغزارا وكثرا؛ فنكتفي لذكر كل املفردات احملكي ا يف هذه اللهجة نظرا
لنتمكن بذلك من ، بضرب أمثلة عن كل حرف من حروف األجبدية

الوصول إىل الغاية املرجوة من البحث وهي تواتر املفردات اللغوية العربية 
ونستطيع التعرف على ذلك من خالل ، الفصحى يف هلجات أهل الشرقية

  :  السطور التالية
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  :يةمفردات معاني لهجة أهل الشرق
  .وهي عربية صحيحة من األمساء اخلمسة، مبعىن األب: أبو

وأتيت يف قوهلم،   مبعىن أتت:اِِجت :يتعربية صحيحة من ، أمىت ج
  . وأيضا من أتى، جاء

، رسلهأشيعو مبعىن بعته أو ،  من شيعِشعه: وقوهلم،  مبعىن أرسله:ابعته
  .عه عند رحيلهشي، وهذه املفردات عربية صحيحة ففي خمتار الصحاح

فبلط مبعىن قعد عن احلركة ومنها ، مع اختالف احلروف: وبطل، بلط
أما بطل فتأخذ نفي املعىن تقريبا مبعىن ، بلط يف اخلط أي ال يعمل: قوهلم
  .وهي عربية صحيحة ففي الصحاح مبعىن أعياه املشي، انتهى

احمليط وهي عربية صحيحة ففي القاموس ، القورة،  مبعىن اجلبني:اجلبهة
  .اجلبهة مستوى ما بني احلاجبني إىل الناصية

أي ، وأحيانا يف مناطق جمرجر، التوب جرجر:  يف قوهلم:جرجر
: ويف معناها قوهلم، كثرثر، ب طول على األرض وهي عربية من جرالثو

  .كجر احلبل،  أي سحبهجرو على األرض
 أي رانجِل، أي البيدر، وهو املوضع الذي تدرس فيه الغالل: جرن

مبعىن املوضع ، عربية صحيحة ففي الصحاح اجلرن واجلَِرين، األجران مجع
  . الذي جيفف فيه التمر

 وهو الفم وهو عريب صحيح فاحلنك يطلق على باطن أعلى :حنك
  .الفم من الداخل يف القاموس احمليط

  . ويقال األفعى، وهي يف الصحاح احلنش احلية،  ويقصد به الثعبان:حنش
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واجلمع حيتان عريب صحيح ورد يف القرآن ،  السمك نوع من:حوت
  . )١٤٢: الصافات ) ( وهو مِليمفَالْتقَمه الْحوت(: الكرمي يف قوله تعاىل

وتأخذ كلمة عمنول نفس املعىن أي عام ،  وهو العام أو السنة:ولح
  . أي العام املاضي، أول

، وهو العجزوقد جاء املعىن من اخلرف ، ومصدرها ختريف: خرف
  .ويقولون فالن كرب وخرف

حيث قلبت القاف اجليم الشبيهة باجليم ، مبعىن خزوق: خزوج 
  .عربية صحيحة من خزقه خيزقه، مبعىن مقلب أوخدعة، القاهرية

وهي عربية فمنها خششت يف . خش مبعىن دخل،  مبعىن أدخل:خش
  . ي دخلت فيهأالشيء 

، يقول عن البيض باجلمع دحوبعضهم ، وهي بيض الدجاج: دحيه
إال يف مناطق منها الكتيبة وكفور العايد يف  وهي عري مستعملة كثريا حاليا

عربية أصيلة ففي الصحاح أن الطائر يدحو مكانه أي يبسطه ، مركز بلبيس
  .ليبيض ففي كل دحية يبيض بيضة 

روهي ، درس القمح ودرس الشعري ليخرج احلب من القشر: سد
  .قاموس احمليط درس احلنطة درساصحيحة ففي ال

وهو صحيحة ففي ، مبعىن اشتد عليه، دعكو دعكَه: ومنه قوهلم: دعك
  . اشتدت خصومتهم: أي  تداعكوا:القاموس احمليط
عربية صحيحة واملداس ، أي احلذاء،  وهي من الفعل دوس:املَداس

  . الذي يلبس يف القدم
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متعلق : ومنها قوهلم يف املثل،  وهي نوع من النبات ينبت رباين:ِديسه
  . على ديسه
ومرقد . ومنها الرقاد، وتعين نام، أي رقد إبدال القاف جيم: رجد

   .الطري عند تفريخ صغارها
   . أي روث احلمام:الزبل

والوليه رمبا أا ، مبعىن زغردت املرأة، ومنها زغرتت الوليه: زغرت
وهي عربية صحيحة ، وقيمأخذت معىن أنه البد وأن يكون على املرأة ويل 

فجمع بينهما ، ففي الصحاح الزغد هو اهلدير الشديد والغرو التطريب
  .فصارت زغرودة

وهي بنفس ،  منظر حس:أي،  من قوهلم العروسة عليها زهوه:زهوه
  . املعىن يف الصحاح

 تقدير : يف الصحاح أي،وهي عربية من التسعري،  مبعىن الثمن:السعر
  عره ومنها س، الثمن

 ففي ،عربية صحيحة، سالمة الشوف: ومنه قوهلم، أي النظر: الشوف
  .  تطلعت إليه: تشوفت الشئ أي:الصحاح

جشجكأن يقال ، مبعىن ظهر، بإبدال القاف جيم،  أي شقشق:ش
  . الصبح شقشق

  . ومنها يف السباب واملالحاه يلعن أو شكلك،تعين وجهه: شكْلُو
  . هي الفتاة الشابةو، ومجعها صبايا: الصبية
  . أفرغ ومنها صبلي يف الصحن: أي:صب
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ففي الصحاح الضنو . أي األوالد سواء الذكور أو اإلناث: الضىن
  .يا ضناي يا ابين: ومن قوهلم.  الولد:أي

  .أي شديد اإلضاءة وهي صحيحة من الضوء: مضوي
على أما اآلن فتطلق ،  وتطلق على املرأة املتقدمة يف السن قدميا:عجوز

وراجل ، مبعىن مرأة، ومره، ةمره عجوز وعجوز: فيقال، الرجل واملرأة
  .  عجوز

، كثري: ومنها عرمرم أي، تعين الكوم الكبري،  يف عرمه الغله:عرمة
  . والغله تطلق على القمح حتديدا

  امأل ، ومنها عيب،  مأل: أي:عىب
 النعش :احصحيحة ففي الصح، وهي خشبة حيمل عليها امليت: نعش
  .سرير امليت
  .  صاحب بله وبالده:أي، اهبل: هبل
جواهلجاج النفور،عربية صحيحة،  رحل: أي:ه  .  

كأن ، ومنهم من ينطقها بالسني ماسخ،  معىن ليس له طعم:ماصخ
  أو فالن دمه ماصخ، يقال الطعام ماصخ

هذا غيض من فيض ميكن أن نأيت به يف هذا السياق واملفردات كثرية 
هذا فضال عن كثري من األمثال ، فهي ضاربة يف عمق الزمن والتاريخ، داج

وتتحدث عن معطيات احلياة ، الشعبية اليت حيفل ا التراث الشعيب الشرقاوي
فمنها ، االجتماعية واالقتصادية واحلكم املستفاد منها من قول هذه األمثال

، بك يبلعلك الزلطوحبي، لك الغلطعدوك يتمىن ،  املثال ال احلصرعلى سبيل
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، واكنس بيتك ورشه ما تعرفش مني خيشه، الدار دار أبونا والغرب يطردونا
أُضرب أبنك وأحسن أدبه ما ميوت ، .آيش حال ضعيفكم قالوا قوينا مات

وغريها من األمثال اليت ملئت ا ، إطعم الفُم تستحي العني، إال ملا جيي أجله
د تيمور هلا معجما ومسه بعنوان بطون املصادر واملراجع وقد خصص أمح
  . األمثال العامية مجعها على حروف األجبدية

وبعد فقد حاولنا خالل هذه الصفحات التعرف على اهلجرات العربية 
وأثر ذلك يف نشر اإلسالم وانتشار اللغة ، إىل مصر وتوطن القبائل العربية ا

فرداا احملكي ا يف وأصبح مل، اليت غدت اللسان الناطق ملصر قاطبة، العربية
وأوضحنا كذلك توطن ، هلجاا العامية النصيب األعظم يف لغة احلوار مبصر

حيث اختذناها منوذجا لتأثر ، العرب مبحافظة الشرقية مدخل مصر الشرقي
وأن هلجام مازالت تنضح بتلك الكلمات ، أهلها باللغة العربية الفصحى

وكيف ال ؟ وأبناء الشرقية ما هم ، ةوالتراكيب اللغوية والعبارات الفصيح
، إال أحفاد هؤالء العرب الذين اختذوا من الشرقية موطنا ومرتعا خصبا هلم
، واستطعنا كذلك التعرف على املفردات اللغوية الباقية يف هلجات الشراقوة

وما ينسحب ، وأصواا ودالالا وأهم املناطق الناطقة ا يف عموم احملافظة
 الشرقاوي من متسكهم بلهجام احملكية من العربية الفصحى على اتمع 

  . ومدى انتمائهم إلسالمهم وعروبتهم
وهو اهلادي إىل سواء ، وبعد فاهللا سبحانه وتعاىل من وراء القصد

وسالم ،  اللهم وسلم وبارك على املبعوث رمحة للعاملني ىوصل، السبيل
  .العاملنيوأخر دعوانا أن احلمد هللا رب ، على املرسلني
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  قائمة املصادر واملراجع
  القرآن الكرمي: أوال
  : املصادر: ثانيا

ثري اجلزري ت أبو احلسن عز الدين بن عبد الكرمي بن األ: ابن األثري )١
 . م١٢٣٣/ هـ٦٣٠

 .م١٩٨٦لبنان ، دار الكتاب العريب بريوت، الكامل يف التاريخ -

، ي برديأبو احملاسن مجال الدين يوسف بن تغر: ابن تغري بردي )٢
  م١٤٦٥/هـ٨٧٤ت 

املؤسسة املصرية العامة ، النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة -
 .ت.د، دار الكتب املصرية، للترمجة والنشر

 هـ٣٩٢_٣٢٢، أبو الفتح عثمان ابن جين: ابن جين )٣

 ت.د،  النجار عامل الكتبيحتقيق حممد عل، اخلصائص -

م األندلسي، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حز: ابن حزم )٤
 م١٠٦٣/ هـ ٤٥٦ت

  . م٢٠٠٣مجهرة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  -

ت ، عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم: ابن عبد احلكم )٥
 م٨٧١/هـ٢٥٧
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اهليئة املصرية العامة ، حتقيق عبد املنعم عامر، فتوح مصر وأخبارها -
  .خائر القاهرةذسلسة ال، للكتاب

 .م١٣١١ /هـ٧١١ت، لفضل مجال الدين ابن منظورأبو ا: ابن منظور )٦

 ت.د، حتقيق خنبة من احملققني بدار املعارف مصر، لسان العرب -

_ ٣١٦، حممد بن حسن بن مذحج الزبيدي: أبو بكر الزبيدي )٧
 هـ ٣٧٩

، مكتبة اخلاجني، ٢طبعة ، حتقيق رمضان عبد التواب، حلن العوام -
 .م٢٠٠٠القاهرة 

عاش يف القرن الثالث ، سعيد بن أوس األنصاري: أبو زيد األنصاري )٨
 اهلجري تقريبا

املطبعة الكاثوليكية لآلباء ، حتقيق األب لويس شيخو، كتاب اهلمز -
 .م١٩١١بريوت ، اليسوعيني

شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل املقدسي ت : أبو شامة )٩
 هـ٦٦٥

دار ، يم مشس الدينحتقيق إبراه ،كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني -
 .م٢٠٠٢بريت لبنان ، الكتب العلمية

 م٨٩٣/ هـ٢٧٩ت ، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة:  الترمذي  )١٠

 م ٢٠٠٦لبنان ، بريوت، املكتبة العصرية، سنن الترمذي -
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/ هـ ٦٢٦ياقوت بن عبد اهللا الرومي البغدادي، ت: احلموي  )١١
 .م١٢٢٨

 .م١٩٥٦معجم البلدان، دار صادر، بريوت، لبنان،  -

 م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت ، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب: الذهيب  )١٢

 ت. لبنان  د، بريوت،دار الكتب العلمية. العرب يف خرب من غرب -

 . حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ت: الرازي  )١٣

  .   ت.د،  لبنان،دار املعاجم مكتبة، خمتار الصحاح -

،  حممود بن عمر بن أمحدأبو القاسم جار اهللا: الزخمشري  )١٤
 .هـ٥٢٨ت

، دار الكتب العلمية، حتقيق حممد باسل عيون السود، أساس البالغة -
 ت.د، بريوت لبنان

 ت ،الرمحن السيوطياحلافظ جالل الدين عبد: السيوطي  )١٥
 .هـ٩١١

دار ، حتقيق خليل منصور، حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة -
 .م١٩٩٧بريوت ، الكتب العلمية

 .م١٤١٨/هـ٨٢١ت ، بن عليأبو العباس أمحد : القلقشندي  )١٦

دار ، حتقيق إبراهيم اإلبياري، نساب العربأرب يف معرفة اية األ -
 .م١٩٨٢القاهرة ، الكتب املصرية
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  .أبو عمر حممد بن يوسف الكندي املصري: الكندي  )١٧
، مطبعة اآلباء اليسوعيني، حتقيق رفن كاست، والوالة وكتاب القضاة -

 . م١٩٠٨ لبنان ،بريوت

قي الدين أبو العباس أمحد بن علي بن عبد القادر  ت:املقريزي  )١٨
 .م ١٤٤٢/ هـ٨٤٥ :العبيدي، ت

حتقيق عبد ايد ، البيان واإلعراب عما بأرض مصر من األعراب -
  .ت.القاهرة د، عابدين

 .بريوت لبنان، دار الكتب العلمية، السلوك يف معرفة دول امللوك -

 .ت.القاهرة د. بة اآلدابمكت. املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلثار -
 .اإلمام احلافظ أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي: النسائي  )١٩

 .م٢٠٠٦سنن النسائي، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت،  -

  : ثالثا املراجع
 الفاروق احلديثة ةمطبع، اللهجات العربية، إبراهيم:  أبو سكني )٢٠

 . م١٩٨٦

، دراسة وثائقية ،اطميةاللهجة املصرية الف، عطية سليمان:  أمحد )٢١
 .م١٩٩٣القاهرة 

القاهرة ، مكتبة األجنلو، يف اللهجات العربية، إبراهيم:  أنيس )٢٢
 .م٢٠٠٢



٣٠٧ ... الهجرات العربية إلى مصر وأثرها في اللهجات المصرية

القاهرة ، دار الكتاب العريب، األمثال العامية، أمحد:  تيمور )٢٣
 .م١٩٥٦

القاهرة ، مكتبة اآلداب، مشكالت اللغة العربية، حممود:  تيمور )٢٤
 .ت ،د

 ت.القاهرة د،  األجزاء،علم األصوات، كمال: بدر )٢٥

اهليئة املصرية ، القبائل العربية يف مصر، عبد اهللا خورشيد:  الربي )٢٦
 .م١٩٩٢القاهرة ، العامة للكتاب

الدار ، اللهجات العربية يف التراث، أمحد علم الدين:  اجلندي )٢٧
 .م١٩٨٣،العربية للكتاب

 .ت.د، مناهج البحث يف اللغة، متام: حسان  )٢٨

 .ت.القاهرة د، ميةمصر القد، سليم: حسن  )٢٩

 م١٩٣٦القاهرة ، عروبة مصر قبل اإلسالم، حممد عزة: دروزة  )٣٠

 ت.القاهرة د، العائلة البشرية، إبراهيم أمحد: رزقانة  )٣١

، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاموس اجلغرايف، حممد: رمزي  )٣٢
 . م١٩٩٤القاهرة 

الفتح اتمع يف مصر اإلسالمية من ، هويدا عبد العظيم: رمضان  )٣٣
القاهرة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، العريب حىت الدولة الفاطمية

 .م١٩٩٤
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دور القبائل العربية يف ، ممدوح عبد الرمحن عبد الرحيم: الريطي  )٣٤
 .ت.د، مكتبة مدبويل، صعيد مصر

تاريخ مدينة اإلسكندرية يف العصر ، السيد عبد العزيز: سامل )٣٥
 م ١٩٨٢اإلسكندرية . اإلسالمي

، تأثري اللهجات املختلفة على اللغة العربية، ليلى خلف: عانبسال  )٣٦
 ت.د، آداب الكويت

تاريخ القبائل العربية يف عصر دوليت األيوبيني ، حممود: السيد  )٣٧
 ت.د، اإلسكندرية، واملماليك

الشرقية يف عصري سالطني األيوبيني ، حممد فتحي: الشاعر  )٣٨
 .م١٩٩٧، دار املعارف، واملماليك

القاهرة ، عروبة مصر من قبائلها، مصطفى كمال: الشريف  )٣٩
 . م١٩٦٥

، دار النهضة العربية، العصر املماليكي، سعيد عبد الفتاح: عاشور  )٤٠
 . م١٩٧٦القاهرة 

الدالالت الصوتية والصرفية يف هلجة ، عبد القادر: عبد اجلليل  )٤١
 . م١٩٩٦عمان ، اإلقليم الشمايل

سلسلة ، ر املماليكالقرية املصرية يف عص، جمدي: عبد الرشيد  )٤٢
 .م١٩٩١القاهرة ، اهليئة املصرية للكتاب، تاريخ املصريني



٣٠٩ ... الهجرات العربية إلى مصر وأثرها في اللهجات المصرية

، اإلدارة احمللية يف مصر يف عصر الوالة، صفاء حافظ: عبد الفتاح  )٤٣
 . م١٩٩١القاهرة 

، أدب مصر اإلسالمية يف عصر الوالة، حممد حسني:عمايرة  )٤٤
 .م١٩٨٧، ١مكتبة املنار ط

 .م١٩٨١القاهرة ، سالميةاإل دولة الكنوز، عطية :القوصي  )٤٥

سلسلة تاريخ ، مصر يف عصر الوالة، سيدة إمساعيل: الكاشف  )٤٦
 . م١٩٩٢، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، املصريني

، القاهرة، املقتضب يف هلجات العرب، حممد رياض: كرمي  )٤٧
 . م١٩٩٦

الس األعلى ، مساجد مصر وأولياؤها الصاحلون، سعاد:  ماهر )٤٨
 .م١٩٩٣القاهرة ،  اإلسالميةللشؤون

األدب العريب يف مصر من الفتح حىت اية : حممود:  مصطفى )٤٩
 .م١٩٦٧،دار الكتاب العريب، العصر األموي

 هلجة البدو يف الساحل الشمايل جلمهورية مصر ،عبد العزيز:  مطر )٥٠
 . م١٩٨١، العربية

 م٢٠١٠، ٢٠٠٦لسنة،  مطبوعات حمافظة الشرقية )٥١

  rg.gor.sharkia.www،  ية موقع حمافظة الشرق )٥٢
- http://mail.sharkia.gov.eg/files/race-٩.doc    
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مكتبة ، اللهجات العربية نشأة وتطورا، عبد القادر حامد:  هالل )٥٣
 . م١٩٩٣القاهرة ، وهبة

، القاهرة، دار الكتاب، لغة اإلدارة يف صدر اإلسالم: اهلراوي  )٥٤
 .م١٩٨٦

القاهرة ، دار ضة مصر، ٣ط، فقة اللغة، على عبد الواحد: وايف  )٥٥
 . م٢٠٠٤

 م ٢٠٠٤القاهرة ، دار ضة مصر، ٩ط، علم اللغة
 ، عامل املعرفة،سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، مجعة سيد:  يوسف
  .م١٩٩٠، العدد اخلامس
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الرحيم الرمحن اهللا بسم  

  املقدمــة
  

  : وبعد اهللا رسول على والسالم والصالة هللا، احلمد
 قوله مثل يف الكرمي القرآن يف اللغة عن لتعرب "لسان" كلمة جاءت فقد

* املنذرين من لتكون قلبك على* األمني الروح به نزل* العاملني رب لتنـزيل وإنه:تعاىل

)١(مبني عريب بلسان
 كذلك، اللغة عن باللسان السامية اللغات عربت وقد ، 

  .)٢(أيضاً والفرنسية اإلجنليزية يف جنده ما وهذا
 يستعمل ومل اللهجة، ا ويراد - القدماء عند - "لغة" كلمة وتطلق

 اللغوي الدرس يف املعروف النحو على اللهجة مصطلح القدامى العرب
 :ـك "ما": )٣(سيبويه قال اللهجة، على اللغة يطلقون كانوا بل احلديث،

 مدقُ أو ذلك عن تغريت وإذا ،معناها يف دامت ما احلجاز أهل لغة يف "ليس"
  ". متيم كلغة فيها اللغات وصارت القياس، إىل تعرج اخلرب

 وهذا ،"رديئة لغة وهي عشرك، مخسة يقول من العرب ومن" :)٤(وقال
 ،)٥(حجة وكلها اللغات اختالف باب اخلصائص يف جين ابن عند جاء ما

                                 
 .١٩٥-١٩٢ :الشعراء)  ١(
 .٢٥ص هالل، الغفار عبد/ وتطورها نشأا العربية اللهجات)  ٢(
 ١/٢٢ الكتاب)  ٣(
 ٢/٢٩٩ السابق)  ٤(
 .٢/١٠ اخلصائص،)  ٥(



٣١٥ دراسة لغوية وصفية  ... الفعل في لهجة جازان بين الفصيح 

" أغراضهم عن قوم كل ا يعرب أصوات أا: وحدها" :)١(فقال اللغة وعرف
 نزل اليت القبائل :مثل اللغات عن أبواب فارس البن الصاحيب يف وجاء

 أكثرها، فُقد اللغات كتب يسمى الكتب من نوع رفوع. )٢(بلغاا القرآن
: كتابان منه وصلنا القرآن، يف اللغات كتب هو ذلك من أخص نوع وهناك
 الكرمي القرآن يف ورد ما: بعنوان سالم بن القاسم عبيد أليب رسالة أوهلما

 بن إمساعيل ام أخرب ،القرآن يف اللغات كتاب :وثانيهما القبائل، لغات من
 أيضاً أطلق ما وهو اللهجةَ، باللغة يعنون سبق ما كل ويف ،)٣(املقري وعمر
  .)٤(القبائل لغات من اهلجري الثاين القرن اية يف الرواة مجعه ما على

 العروس تاج ففي واللهجة، اللغة بني يفرقوا مل القدماء أن ويبدو
 ابن قال" :)٥(فيقول اللسان أو اللغة تعريف "لَغو": مادة يف الزبيدي يعرض
كما  ،..."اللغة: الالم بكسر اللِّسن" :)٦(اللسان ويف اللَّسن،: اللغة: سيده

  . )٧(قبيل كل بني عليه املصطلح الكالم: عرفت اللغة بأا
 ،اللسان:-وحيرك بالتسكني،-اللهجة :)٨( الزبيدييقولُ "هلج" مادة ويف

                                 
 .١/٣٣ السابق،)  ١(
 . بعدها وما ١٣٥ التراث يف العربية اللهجات :وراجع ،٢٨ اللغة، فقه يف الصاحيب)  ٢(
 .٥٢-٥٠ الراجحي، عبده/ القرآنية القراءات يف العربية اللهجات)  ٣(
 .٢٤ وتطورها، نشأا العربية اللهجات)  ٤(
 ).و غ ل :(العروس تاج)  ٥(
 )ن س ل: ( اللسان)  ٦(
 ).و غ ل :(العروس تاج)  ٧(
 ). ج ه ل:(العرب انلس: انظرو ،)ج ه ل:(تاج العروس)  ٨(
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 وهي اللهجة، فصيح فالن لويقا... الكالم جرس: اللهجة .... طرفه: وقيل
 تعريف من اقتراباً هلم نلمح وال ،"عليها ونشأ واعتادها عليها، جبل اليت لغته

 عليها جبل اليت اإلنسان لغة اللهجة تعىن حيث األخري القول هذا إال اللهجة
  . عليها ونشأ واعتادها

:" بأا احلديث العلمي االصطالح يف اللهجة أنيس إبراهيم وعرف
 الصفات هذه يف وتشترك خاصة، بيئة إىل تنتمي اللغوية الصفات من وعةجمم

 عدة تضم وأمشل أوسع بيئة من جزء هي اللهجة وبيئة البيئة، هذه أفراد مجيع
 الظواهر من جمموعة يف مجيعاً تشترك ولكنها خصائصها، منها لكل هلجات،
 يدور قد ما وفهم ببعض، بعضهم البيئات هذه أفراد اتصال تسير اليت اللغوية
 هذه بني تربط اليت الرابطة قدر على يتوقف فهماً حديث من بينهم

 اللغة بني والعالقة واللهجة، اللغة بني يربط التعريف وهذا ،)١("اللهجات
 تشتمل فاللغة ،والفرع األصل أو واخلاص العام بني العالقة هي واللهجة

 تشترك اللهجات هذه ومجيع مييزها، ما منها لكل هلجات، عدة على عادة
 مستقلة لغة تؤلف اليت الكالمية والعادات اللغوية، الصفات من جمموعة يف

  .)٢("اللغات من غريها عن
 قبيلة لكل متفرقة قبائل اإلسالم قبل ومن املعلوم أن العرب قد عاشوا

 أياً واحدة، بلغة ويتحادثون يلتقون كانوا لكنهم ا، تعتز اليت اخلاصة هلجتها
                                 

 .١٦ص أنيس، إبراهيم/ العربية اللهجات يف )١(
 القرآنية، القراءات يف العربية اللهجات: وراجع ،١٦ص العربية، اللهجات يف )٢(

 .٣٧ص الراجحي، عبده
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 الوقت، ذلك يف العرب وفهمها املعلقات كتبت وقد اللغة، تلك تكان
 النثر ا صيغ عامة لغة العرب عند وسادت الكعبة، أستار على وعلِّقت
... وانة ااز وذي كعكاظ اَألدبية األسواق ما عنيت اللذان والشعر
 أساس على قامت مجيعاً العرب بني مشتركة لغة ظهور على ذلك وساعد

  .)١("األخرى اللهجات حماسن من استفادته وما القرشية، للهجةا
 اللغة القرآن، لغة هي واحدة لغة على العرب ليجمع اإلسالم وجاء

 وتعلمها ومغرا، األرض مشرق يف اإلسالم مع انتشرت اليت الفصحى
 الزمن، مرور مع أنه إال أيضاً، عيشهم لكسب ولغةً لدينهم، لغةً األعاجم
 وهناك، هنا الناس ألسن احنرفت أجناسهم خمتلف على ناسال واختالط
 يسريةً الواحد، اللسان أهل بني حدوداً لتقيم جديد، من اللهجات وعادت

 تلك أو اللهجة هذه دخل ما إىل ذلك يرجع ورمبا أخرى، تارةً وعسريةً تارة
 هذه فاحنرفت بغريهم، واملسلمني العرب الحتكاك نظراً خارجية تأثريات من
 اليت أصوهلا وحبسب االختالط، هذا حبسب الفصحى العربية عن لهجاتال

  . قدمية بلهجات ارتبطت
 العريب، الوطن يف اللهجات دراسة إىل املستشرقني بعض اجته وقد

 مبكرة دراسات بدأت كما للهجات، جغرافية أطالس إعداد بعضهم فحاول
 وهلجة أنيس، يمإلبراه القاهرة هلجة: مثل عرب، باحثني أيدي على للهجات

                                 
 حول اختالف وراجع ،٧٧ص هالل، الغفار عبد وتطوراً، نشأة العربية اللهجات )١(

 .بعدها وما ٨٦ قريش، لغة
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  .)١(وغريها حسان لتمام الكرنك
 واللغة، النحو كتب يف متناثرة اللهجات دراسات جاءت على حني

 الدين علم أمحد منهم الباحثني بعض بدراستها واهتم اللغات، وكتب
 سيبويه كتاب يف واللهجات التراث، يف العربية اللهجات: كتابه يف اجلندي
 دراسة سيبويه كتاب يف العربية واللهجات غنيم، راشد لصاحلة وبنية أصواتاً
  . العياف الرمحن عبد بن اهللا لعبد حتليلية حنوية

 تناول ما فمنها القدمية؛ اللهجات الدراسات من جمموعة وتناولت
 تناول ما ومنها إخل،... قريش ولغة هذيل، ولغة متيم، لغة: مثل واحدة هلجة

 ويف رابني، حلاييم القدمية غربيةال العربية اللهجات: مثل عامة اللهجات
  .وغريها أنيس إلبراهيم العربية اللهجات

 عند ذلك بدأ وقد احلديثة، اللهجات الدراسات من جمموعة وتناولت
 وهللم األملاين نيللمستشرق مصر يف العامية العربية قواعد: مثل املستشرقني

  .)٢(ذلك وغري... لربجشتراسر دمشق وعامية سبيتا،
 إىل العامي رد مبحاولة أيضاً احلديثة اللهجات راساتد وارتبطت

 هلشام العامية فصاح معجم:مثل مؤلفات جاءت هنا ومن الفصيح،

                                 
 .٤١٠ ،٤٠٩ وتطورها، نشأا العربية اللهجات: راجع ) ١(
 جبامعة دكتوراه حتليلية، حنوية دراسة سيبويه، كتاب يف العربية اللهجات: راجع)  ٢(

 ،١٤٢٣/٢٠٠٢ العياف، سعد بن الرمحن عبد بن اهللا عبد: إعداد القرى، أم
 .٢٩-٢١ص
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  .)٢(رضا أمحد للشيخ الفصيح إىل العامي رد وقاموس. )١(النحاس
 من مؤلفام ببعض الباحثني بعض تناوهلا فقد جازان هلجة خيص وفيما

 رمحه العقيلي أمحد بن حممد/ ملؤلفه جازان نطقةمل احمللية اللهجة معجم: ذلك
/ ملؤلفه) جاورها وما جازان وادي -امة (جازان منطقة هلجة وأصالة اهللا،

  .فضلي شامي عبده بن إبراهيم بنا حممد
 الفصيح بني جازان هلجة يف الفعل: على لتقف الدراسة هذه وتأيت

 مناذج إلبراز واالختيار تقاءاالن على معتمدةً وصفيا منهجاً متخذة ،واحملرف
 إىلوبناًء على اتساع الرقعة اجلغرافية ملنطقة جازان وانقسامها  الظاهرة، متثل

ونظراً لتباين اللهجتني يف ذينك ، جبلي: واآلخر، ساحلي: أحدمها: شطرين
الشطرين فقد اقتصرت هذه الدراسة على مدينة جازان وما جاورها من املدن 

، أهل هذه األماكن يف هلجٍة واحدٍةلسهل الساحلي الشتراك والقرى الواقعة يف ا
  .وعسى أن تتاح الفرصة مستقبالً إلفراد هلجة سكان اجلبال بدراسة مماثلة 

 فرد على متعذَّر ذلك ألن ؛ االستقصاء الدراسة هذه شأن من وليس
 أن التنبيه يستدعي ما ولعل، واحدة علمية مؤسسة على ورمبا واحد

 استعملها فصيحة األفعال هذه أنَّ يعرفون ال بعضهم أو فسهمأن املستعملني
 جازماً يعتقد بعضهم إن بل سليقة، ألسنتهم على اللغة جرت ممن أجدادهم

 على وقف ما إذا حىت الفصحى، باللغة هلا صلة ال عامية األفعال تلك أن
 الكلمة تلك فصاحة أدرك قدمية قصيدة أو تراثي كتاب أو معجم يف الكلمة

                                 
 .م١٩٩٧ لبنان، مكتبة)  ١(
 .٢١ط ،١٩٨١ ،بريوت العريب، الرائد دار)  ٢(
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  . الفصحى اللغة إىل وانتهاءها
 فإن جازان هلجة تسجيل تناولوا من بعض اجتهاد من الرغم وعلى

 املنطقة؛ أبناء استعمال يف ورد ما أكثر أو املستعمل كلَّ تستقص مل جهودهم
 ذلك ومع اإلشارة، سبقت كما اجتهاده بلغ مهما فرد على عسري ذلك ألن

 الشواهد من لالستزادة شامي مدوحم العقيلي :كتايب إىل الرجوع فيمكن
  .جازان هلجة يف املستعملة األفعال لفصيح املؤيدة

 وتقفوها قدمةامل تسبقها مباحث أربعة يف الدراسة هذه انتظمت وقد
  . الدراسة إليها أفضت اليت النتائج

 يف مستعمالً زال ما الذي للفصيح خصص فقد األول املبحث فأما
 تلك يف وأنواعه اللفظي التحريف تناول فقد الثاين وأما جازان، منطقة

 الرابع املبحث خصص مث املعنوي التحريف فتناول الثالث وأما اللهجة،
  . العربية معاجم يف له أصل ال الذي للعامي

 مث الدراسة، هلذه مادةً لتكون فعل وسبعمائة نيفاً مجعت قد وكنت
 يغين ما على التركيز يف ورغبة البحث لظروف العدد ذلك االختصار طال
 فانتهت الباحث سلكه الذي االنتقائي املنهج مع ومتشياً كثريه عن قليلُه

   .فعل مائة عن يقل ما إىل الدراسة
 من فيها ما يكملون آخرين لباحثني آفاقاً تفتح الدراسة هذه ولعل

  . خطأ من فيها ما ويصوبون خلل من فيها ما ويسددون نقص
   املوفق واهللا

  حثالبا
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 :األول املبحث

  جازان هلجة يف املستعمل الفصيح
  

 من كبرية طائفة جازان منطقة يف احمللية اللهجة تضم أن بدعاً ليس
 هذه أن إىل اإلشارة سبقت وقد العربية، املعاجم يف املثبتة الفصيحة األفعال
 بعض وذكر الظاهرة بتسجيل تعىن وإمنا باالستقصاء، تعىن ال الدراسة

 هجائي حرف كل حتت ثالثة أو فعلني بذكر وسأكتفي ،هلا املؤيدة هدالشوا
 على مستعملة زالت ما الفصيحة األفعال من كبرية طائفة مثَّة أن على للداللة
  .جازان منطقة أبناء ألسنة

  

  :يلي ما األفعال هذه أهم ومن
: بالتحريك والبجر وأبجر، باجر فهو بجرا يبجر بجر )ر ج ب(
 سرته، خرجت الذي واألجبر والبجرة أصلها، وغلظ ونتوها السره، خروج

 ،)١(والعنق الوجه يف تكون العقدة وقيل خاصة، البطن يف العقدة: والبجرة
 سرته أصل غلظ إذا أجبر فهو بجراً بجر: يقال وكسرها اجليم بفتح وجبر

  . العظم ذلك يف وبقى دق حيث من فالتحم
 السرر ونتو بالبطانة وصفهم وأجبر باجر فهو بجراً يبجر ِجرب: ويقال

 يف خروج: بالتحريك والتبجر ،األموال كرتهم عن كناية يكون أن وجيوز
  .أصلها وغلظ ونتوها السرة

                                 
 والقاموس ، )ر ج ب: ( واللسان ،٤/٤ اللغة وذيب ،٦/١١٧ العني: ينظر )١(

  ).ر ج ب: ( العروس وتاج ) ر ج ب: ( احمليط
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 عينه جبرت: يقولون نفسه، باملعىن جازان هلجة يف مستعمل والفعل
  .)١(سرته وجبرت
 :تعاىل قوله ومنه )٢(شقَّه: ويبِجسه بجسهي اجلرح جبس )س ج ب(

 بنفسه املاء وجبس ،بططته: اجلرح وجبست. )٣ ()عيناً عشرة اثنتا منه فانبجست(
،س٤(يتعدى وال يتعدى يبج( .  

 اجلرح جبس: يقولون نفسه، باملعىن جازان هلجة يف مستعمل والفعل
  .)٥(والقيح الدم منه وخرج وتوسع تفتح: أي وانبجس،

  

 دبوالز البصاق: والتفَّال لفْوالت بصق،: الًفْت يتِفلُ تفَلَ )ل ف ت(
  .)٦(وحنومها

: فيقولون الفصحى، اللغة يف ورد كما الفعل تستعمل جازان وهلجة
: أي ة،لَفْت فالن: ااز يف ويقولون فالن، تفالة وهذه بصق،: أي فالن، تفل
  .)٧(اعتبار وال له قيمة ال

  

 بلغة األرض من الِكراب مشق: والتلَم تلماً، األرض لمونيت هم )م ل ت(

                                 
 .٢٩ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ١(
  ).س ج ب ( والقاموس) س ج ب: ( اللسان: ينظر)  ٢(
 .١٦٠ آية األعراف، سورة)  ٣(
 .٢/٩١ اللغة يف احمليط)  ٤(
 .٢٩ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٥(
 ).ل ف ت: ( والقاموس ،)ل ف ت: (واللسان ،٩/٤٩٠ احملكم)  ٦(
 .٦٤ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٧(
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  .)٢(تلُم: واجلمع التالم وهو ،)١(األتالم: واجلمع والفدان، اللؤمة وأثر اليمن
 شقَّها: واملقصود وبذرها حرثها: مبعىن األرض، تلم: جازان هلجة ويف

  .)٣(ِتلْم: الشقوق هذه وواحد لزرعها، شقوقاً
  

 وثوب ونةً،خوثُ انةًخوثَ ناًخِث وغلظ، كثف: الشيء نخثَ )ن خ ث(
  .)٤(نيِخثَ

 ثخني، وصندوق اجلسد، ضخم: أي ثخني، فالن: جازان يف ويقولون
  .)٥(مسيك: أي ثخني، وثوب ثقيل،: أي

 جثوماًو جثْماً وجيِثم جيثم باألرض تلَبد: أي الطائر، مثَج )م ث ج(
  .)٦(اإلنسان وكذلك

 جامث، فهو األرض على ووقع برك إذا فالن، جثم: جازان يف ويقولون
  .)٧(يفارقه فلم لزمه إذا املكان، يف فالن وجثم

 جردة وأرض ،)٨(شعره نزع: واجللد قشره،: وجرده جرده )د ر ج(

                                 
 .٢/٣٧٧ اللغة، يف احمليط)  ١(
  ).م ل ت: ( اللسان)  ٢(
 .٦٥ص جازان، منطقة هلجة وأصالة ،٤٠ص جازان، ملنطقة احمللية اللهجة معجم) ٣(
  ).ن خ ث: ( والصحاح ،١/٤٥ البالغة، أساس)  ٤(
 .٦٩ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٥(
  ).م ث ج: ( والقاموس) م ث ج: ( الصحاح)  ٦(
 .٧٧ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٧(
  )د ر ج: ( القاموس)  ٨(
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: اجنرد اللهجة ويف ،)١(عليه شعر ال: أجرد ورجل فيه، نبات ال: أجرد وفضاء
  .)٢(لباس عليه ليس من: واألجرد ،جمرود وفه اللحم، فبان اجللد انقشر

 ومن ،)٣(حبجات ا حبجه وقد حبجا، بالعصا حبجه )ج ب ح(
  .)٤(ا رمى: بكلمة حبج: ااز

: األرض به وحبج ضربه: حبجاَ حيبجه بالعصا الولد حبج: جازان هلجة ويف
  . منكراً أو عظيماً قوالً قال: أي كبرية، بكلمة حبج: ااز ومن ،)٥(األرض به ضرب

: جازان هلجة ويف ،)٦(عنها الغبار نفض: حساً حيسها الدابة حس )س س ح(
أزاله،: وغريه التراب حس س٧(وغريها أتربة من عليه ما أزال: الشيء وحس(.  

 البعري وخبط شديداً، ضرباً ضربه: خبطاً ِيخِبطه خبطه )ط ب خ(
  .)٨(رضاأل ضرب: خبطا خيبط األرض بيده

: القطن وخبط غريها، أو باليد ضربه: الولد خبط: جازان هلجة ويف
                                 

  )رد ج: ( الصحاح)  ١(
 .٨١ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٢(
  )ج ب ح: ( اللسان وانظر ،١/٤٩١ التهذيب،)  ٣(
 .١/١٨٢ اللغة، يف احمليط)  ٤(
 .١٠١ ، جازان منطقة هلجة أصالة)  ٥(
  )س س ج: ( اللسان)  ٦(
 .١٠٨ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٧(
  ).ط ب خ: (اللسان)  ٨(
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  .)١()اًخمباط(: تسمى ا خيبط اليت والعصا خمبوط، فهو بالعصا، ضربه
 به طعنه: بالرمح هقَزوخ وخزوقاً، خزقاً خيِزق السهم قِزخ )ق ز خ(

  .)٢(خفيفاً طعناً
: أي فاخنزق وحنوها حبديدة طعنه: الشيء خزق: اللهجة يف ويقولون

  .)٣(خمروق: أي خمزوق، انثقب،وهو
 عسود ،واحدة مبرة فيه إىل أخرجها: ِجرته البعري عسد )ع س د(
  .)٤(الفم ملء قاء: ودسعات ودسعتني عةسد الرجل

 واحدة، مرة جوفه من أخرجه إذا أكله، ما الرجل دسع: جازان هلجة ويف
  .)٥(أخرى بعد مرة يقيء كان إذا دسيعة، وفالن قيء،ال من الدفعة: والدسعة

  

ـَّنها، :واخلصم والثوب األدمي كعد )ك ع د(  ،)٦(مدعوك وطريق لي
  .)٨(ذللته إذا دعكا، اخلصم دعكت: ااز ومن ،)٧(الدلك مثل والدعك

 من عليه ما وأزال دلكه: دعكاً يدعكُه الثوب دعك: اللهجة ويف

                                 
 .١٣٢ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ١(
 .٤/٥٢١ احملكم،)  ٢(
 .١٣٧ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٣(
 .١/١٣٣ البالغة، أساس)  ٤(
 .١٥٨ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٥(
 .١/٢٨ اللغة، يف احمليط)  ٦(
 )ك دع: ( الصحاح)  ٧(
 .١/٨٨ التهذيب،)  ٨(



٣٢٦ المحور الثاني

  .)١(كادين: أي بطين، يف فالن دعك: ااز ومن مدعوك فهو أوساخ،
: أي ياً،روذَ واًرذَ يه،ِرذْوت وهرذْت وغريه التراَب الرياح ِترذَ )ى ر ذ(
  .)٢(احلنطة الناس ذرى: قوهلم ومنه سفَّته،

 إناء يف بصبه وذلك نقَّاه،: ذريةً يذريه باحلَ ذرى: اللهجة ويف
  .)٣(التنب عن احلب ليفصل شديدال للهواء وتعريضه
  .)٤(واسترخت فرتت: أي املربخ، يف اإلبل ختبر )خ ب ر (

  .)٥(رابخ فهو وعمل، تعب بعد استراح: الرجل ربخ: اللهجة ويف
 ،وخنت أسرعت: والناقة عج،: رزِيفاً فِزري اجلمل فزر )ف ز ر(
  .)٦(فزع من السرعة: والرزف

 رجليه دق: أي رقص،: يرزف فالن رزف: جازان هلجة يف ويقولون
  .)٧(سرعة يف متتابعاً دقاً باألرض
)ف ق ز( قفمثله واالزدقاف التلقف،: الز)وهو: " األزهري قال )٨ 

 بن عمر بلغ:" احلديث غريب من ألف فيما مشر خبط قرأت فصيح عريب
                                 

 .١٥٩ جازان، منطقة هلجة أصالة)  ١(
  )ا ر ذ: (الصحاح)  ٢(
 .١٦٩ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٣(
 .١/٢٦١ اللغة، يف احمليط)  ٤(
 .١٧٤ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٥(
 )رزف: (القاموس)  ٦(
 .١٠٨ص جازان، ملنطقة احمللية اللهجة معجم)  ٧(
 .١/٤٥٣ اللغة، يف احمليط)  ٨(



٣٢٧ دراسة لغوية وصفية  ... الفعل في لهجة جازان بين الفصيح 

 اخلالفة: يعين مناف، عبد بين إلينا األمر هذا بلغ لو: قال معاوية أن اخلطاب
 الكرةَ تفْقَّزت: يقال كالتلقف، التزقَّف: مشر قال ،األكره تزقف لتزقفناه
  .)١("واألرض السماء بني الفم أو باليد أخذها وهو واحد، مبعىن وتلقفتها

 واحلجر كالكرة السريعة الطائرة األشياء التقاف: جازان هلجة يف والزقف
 وقوعها قبل الطائرة األشياء اختطاف: يأ زقَف، وفيه فالن، زقفها :يقال وحنوها،

  .حمترف هولص: أي زقَّفة، يزقِّف فالن" ااز ومن ،)٢(األرض على
 تكبر: زمخ وقد ،)٣(بأنفه شامخ: زامخ وفالن مشخ،: خمز )خ م ز(

  .)٥(الطوال: الزمخ واألنوف ،)٤(وتاه
  : رالشاع قول ومنه نفسه، باملعىن جازان هلجة يف مستعمل والفعل

 ِي" لِخ مِن       جرى ما حصلْ ما يكفي – الكافزيب" خم ٦(يرى ما كأنه(.  
 وسحف أصوله، من كشطه إذا اجللد عن الشعر سحف )ف ح س (

  .)٨(سحفاً الشاة ظهر عن الشحم سحفت وقد ،)٧(حلقه رأسه
: أي ساقه وانسحف حلاءه، وأزال قَشره: أي العود، سحف: اللهجة ويف

                                 
 .٣/١٧٦ التهذيب)  ١(
 .١٩٧ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٢(
 .١/٢٠١ البالغة، أساس)  ٣(
 ).خ م ز: ( الصحاح)  ٤(
 ١/٣٥١ اللغة، يف احمليط)  ٥(
 .٢٠١ص جازان، منطقة هلجة وأصالة ،١٢٣ جازان، ملنطقة احمللية اللهجة معجم)  ٦(
 .١/٢١١ البالغة، أساس)  ٧(
 )ف ح س ( الصحاح)  ٨(



٣٢٨ المحور الثاني

  .)١(شعره عنه أخذ أي مسحف، ورأس الدم، سال حىت عنه لداجل انقشط
 احليوانَ ذَبحك: والسدح )٢(استلقى :الرجل انسدح )ح د س(

طُكَهس٤(الشاعر قول ومنه ،)٣(األرض وجه على وب(:  
  * مسدوحاً أو اهلامة مشدخ* 

  :)٥(الشاعر وقول
  شبم أطرفها يف األسنة زرق       تسدحهم النخل وبني األراك بني

: أي فالن، انسدح: يقال نفسه باملعىن اللهجة يف مستعمل والفعل
  .)٦(امتد أو ،هظهر على استلقى
 وكلُّ طوالً، قطعته إذا: شطْباً والسنام األِدمي شطَبت )ب ط ش(

  .)٧(ُ شِطيبةُُ قطعٍة
 يعتقط دون وشرحه فتحه: تشطيباً وشطّبه السمك فالن شطَب: اللهجة ويف

والشطب التعفُّن، من له حفظاً امللح فيه ليذر :٨(وغريه اجلدار يف الشق(.  
 عليها علَّق: اللحياين عن الكسر ويشِملُها مشْالً يشملها الشاة شملَ )ل م ش(

                                 
 .٢١٣ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ١(
  . )سدح: ( اللسان)  ٢(
 .٣/١٣١ العني،)  ٣(
 .٣/١١٨ اللغة ومقاييس ٢/٢٦ التهذيب شواهد من احلية يصف العجلي النجم أليب)  ٤(
  ).ح د س: (والتاج ) دح س: (اللسان يف زهري بن خداش هو)  ٥(
 .١٣١ص جازن، ملنطقة احمللية اللهجة معجم)  ٦(
  ).ب ط ش: ( والصحاح ،٢/١٥٨ اللغة يف احمليط)  ٧(
 .٢٤٠ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٨(



٣٢٩ دراسة لغوية وصفية  ... الفعل في لهجة جازان بين الفصيح 

 جعل: وأمشلها مشاالً، عليها علّق: الناقة مشل: وقيل الشاة، ضرع يف وشده الشمال
  .)١(الشاة ضرع على يوضع كيس: والشمال هلا، اختذه أو مشاالً هلا

 يشملها احللوب اإلناث من وغريها الناقة مشل: يقولون اللهجة يف وكذا
  .)٢(ولدها يرضعها ال حىت الشمال يسمى كيساً ضروعها على شد: مشالً

 بني وقابل شراب فيه كان إذا صبعاً، يصبعه اإلناَء صبع )ع ب ص(
 إصبعيه بني قابل إذا هو: وقيل الرأس، ضيق شيء يف يهف ما أرسل مث إصبعيه

 بالكيفية جازان هلجة يف مستعمل والفعل .)٣(آخر إناء يف فيه ما أرسل مث
  .)٤(هذا يومنا إىل نفسها

 بالعصا صنجه: جازان هلجة ويف .)٥(ضرب: بالعصا صنج )ج ن ص(
  .)٦(ضربه: يصنجه احلجر أو

  

 لَِهج،: وضراوة ضراً به وضِري. )٧(والعادة بةالدر هي: الضراوة )ي ر ض(
. )٩("ضراوة لإلسالم إن:" احلديث ويف. )٨(ضراوة أضرى األمر ذا ضريت وقد

                                 
  . )ل م ش: ( اللسان)  ١(
 .٢٤٧ ص جازان، طقةمن هلجة أصالة)  ٢(
  ).ع ب ص: ( اللسان)  ٣(
 .٢٥٦ص جازان، منطقة هلجة أصالة ينظر)  ٤(
  ).ج ن ص: ( القاموس)  ٥(
 .٢٦٦ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٦(
 .٤/١٦٤ التهذيب،)  ٧(
  )ا ر ض ( اللسان،)  ٨(
 = هماعن اهللا رضي عمرو بن اهللا عبد مسند ،٢/٢٦٥مسنده يف أمحد اإلمام أخرجه) ٩(



٣٣٠ المحور الثاني

  .)١(ولَهجاً عادة: أي
 والتخلي تركه يستطيع فال وألفه اعتاده: بالشيء ضرى: جازان هلجة يف وكذا

  .)٢(كذا على ألَّفناه: أي ،وضريناه علينا، ضري وقد بكذا، ضريت: يقال عنه،
  .)٣(وحبق جعس: ضفعاً يضفع كمنع ضفَع )ع ف ض(

 اإلنسان ودبر برازه، أَلقى: ضفعاً يضفع الرجل ضفع: اللهجة ويف
: يقولون ،للبقر جازان هلجة يف االستخدام يف واألصل. مضفَع: يسمى

  .)٤(ضفْعة: والواحدة" ضفَاع: "يسمى وروثها البقرة، ضفعت
  .)٥(طحرياً بالكسر يطِحر الرجل طَحر وقد العايل، النفَس: الطحري )ر ح ط(

 عند أو ثقيل شيء محل عند نفَسه عال ملن يقال: اللهجة يف وكذا
  .)٦(فالن طحر: باحلمى إصابته

 متحوه أن وهو تطليساً، وطلَّسته طلساً، الكتاب طلست )س ل ط(

  ــــــــــــــ
 من العبادة يف ينصبون رجال وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول ذُِكر:" ولفظه  =

 ضراوة تلك : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال قال شديداً نصباً أصحابه
 .احلديث... وشرته اإلسالم

  )ا ر ض: ( اللسان)  ١(
 .٢٧٣ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٢(
  )ع ف ض: ( سوالقامو ،١/٤١٢ احملكم،)  ٣(
 .٢٧٤ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٤(
  )ر ح ط : ( الصحاح)  ٥(
 .٢٧٩ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٦(



٣٣١ دراسة لغوية وصفية  ... الفعل في لهجة جازان بين الفصيح 

  .)١(خطه لتفسد
: أي بطين، انطلس: ااز ومن وأزاله، حماه: لشيءا طلس: اللهجة ويف

  .)٢(األكل يف الرغبة عين زالت
 الذكر وعتر ،اشتد: وعتراناً عترا يعِتر وغريه الرمح عتر )ر ت ع(

  .)٣(إنعاظه اشتد ،وعتوراً عتراً يعِتر
 جمازاً ويطلق ،)٤(عاتر فهو وصلب، يبس: وغريه اخلبز عتر: اللهجة ويف

  . مات: أي عتر، فالن: فيقال املنية افتهو من على
  .)٥(العطف: والعسف وعدل، مال: يعِسف الطريق عن عسف )ف س ع(

 معسوف، فهو وثناه عطفه: عسفاً يعِسفُه الشيء عسف: اللهجة ويف
  .)٦(وتعطف تثىن: أي تعسف، وقد ،ىِنثْوم معطوف: أي

 اهللا وتغمده ،)٧(تغطيه حىت حتتك أخذته إذا فالناً، تغمدت )د م غ(
:" وسلم عليه اهللا صلى النيب أن احلديث ويف ا وغمره فيها غمده: برمحته

 اهللا يتغمدين أن إال أنا وال: قال أنت؟ وال قالوا. بعمله أحد اجلنة يدخل ما

                                 
 ١/٢٨٩ البالغة، أساس)  ١(
 .٢٨٤ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٢(
  ).ر ت ع: ( اللسان)  ٣(
 .٢٩٩ ص ، جازان منطقة هلجة أصالة)  ٤(
  )ف س ع: ( القاموس)  ٥(
 .٣٠٧ ص جازان، منطقة هلجة أصالة  )٦(
 .١/٤٠٤ اللغة، يف احمليط)  ٧(



٣٣٢ المحور الثاني

.... ا ويسترين ويتغشاين يلبسين: يتغمدين قوله: عبيد أبو قال .)١("برمحته
   .)٢("وغطيته منه نكا ما سترت: فالناً وتغمدت
 ،ملتحف أي مغمد وفالن به، تغطيت: باللحاف تغمدت: اللهجة ويف
 على وهذا بنفسه، وليس بالباء متعد والفعل .)٣("مغمد: "يسمى واللحاف

  .احلديث يف سلف ما حنو
  .)٤(غطاه: غمياً يغميه: قالوا وقد غَموا، يغموه البيت غما )ى م غ(

  .)٥(غطاه: التنور على غما: يقال غطاه،: يءالش على غما: اللهجة ويف

 فت: يقال وفتيت، مفتوت فهو كسره، أي الشيء، فت )ت ت ف(
  .)٦(منه تكسر ما: الشيء وفتات ركىن، وهد عضدي

: ومنه ،بآلة أو بأصابعه وكسره دقّه: وفتفته الشيء فت: اللهجة ويف
  .)٧(اللَّبن أو املرق عليه يصب مث قدي خبز وهو" املفتوت"بـ املعروف الطعام

  .)٨(مفتول فهو فتالً يفِتله الشيء وفَتلَ وغريه، احلبلَ فتلْت )ل ت ف(
                                 

 .  كتاب املرض، باب ي متين املريض املوت٥/٢١٤٧أخرجه البخاري يف صحيحه )  ١(
 )د م غ ( اللسان)  ٢(
 .٣٣٠ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٣(
 .١/٢٢٢ اجلمهرة،)  ٤(
 .٣٣١ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٥(
 ).ت ت ف ( لصحاح،ا)  ٦(
 .٣٣٧ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٧(
  )ل ت ف: ( اللسان)  ٨(



٣٣٣ دراسة لغوية وصفية  ... الفعل في لهجة جازان بين الفصيح 

  .)١(مفتول وهو وشده وحبكه لواه: فتالً يفتله احلبل فتل: اللهجة ويف
  

: صاًبقَ يقِْبص صبقَ ،)٢(األصابع بأطراف التناول: صبالقَ )ص ب ق(
  .)٣(األصابع بأطراف تناول

 لسعته، فالناً قبصت: يقال األصابع، بأطراف القرص: اللهجة ويف
  ).٤(تينسعل: أي العقرب وقبصتين

  

  .)٥(ا ضربه: قَذْعاً بالعصا قَذَعه )ع ذ ق(
 زادته وما ،)٦(رقبته فأصابت ا رماه: بالعصا قَذَعه: اللهجة يف وكذا

  .الداللة ختصيص هو هنا اللهجة
  

  .)٧(مكباً فيه دخل إذا الشيء يف انكرس وقد االنكباب،: االنكراس )س ر ك(

: أي احلقيبة يف بالثوب وكرست التراب يف برأسه كرس: اللهجة ويف
  .)٨(بشدة فيها ضغطته

  

                                 
 .٣٣٩ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ١(
  ) ص ب ق: ( الصحاح) ٢(
  )ص ب ق: ( اللسان)  ٣(
 .٣٥٧ ص جازان،  منطقة هلجة أصالة)  ٤(
  )ع ذ ق: ( التاج)  ٥(
 .٣٥٧ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٦(
  )س ر ك: ( اللسان  )٧(
 .٣٨١ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٨(



٣٣٤ المحور الثاني

  .)١(عض: يكِْشم وكَشم الشيَء، كَشمت )م ش ك(
  .)٢(بأسنانه قضمها: التفاحةَ كَشم: اللهجة ويف

  

 فأثَّر باحلصى جسده أو وجهه ضرب: حاًلت يلتحه لَتحه )ح ت ل(
  .)٣(شديد جرح غري من فيه

  .الداللة تعميم وفيها ،)٤(بأداة أو بيده ضربه: لتحه: اللهجة ويف
  .)٥(لطم: ملَخاً يلمخ ملخ )خ م ل(

  .)٦(يده بقفا ضربة فالناً ملخ: اللهجة ويف
 ءالقثا كأكلك بالشديد ليس األكل من ضربُ: املَشغُ )غ ش م(
  .)٨(عبته إذا مشغا الرجل عرض مشغت: ااز ومن ،)٧(وحنوه

  .)٩(بأسنانه طَحنه: الطعام مشغَ: اللهجة يف وكذا
  .)١٠(ومتعط وامنعط نتفا، تهددم: الشعر معطْت )ط ع م(

                                 
 .٢/٢٧ اللغة، يف احمليط)  ١(
 .٣٨٣ جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٢(
  )ح ت ل: ( التاج)  ٣(
 .٣٩٣ جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٤(
 .٥/٢١٥ احملكم،)  ٥(
 .٢٢٩ جازان، ملنطقة احمللية اللهجة معجم)  ٦(
  ).غ س م: ( الصحاح)  ٧(
 .١/٣٥٩ الزاهر،  العباب)  ٨(
 .٤٢٢ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٩(
 .١/٤٤٨ البالغة، أساس)  ١٠(



٣٣٥ دراسة لغوية وصفية  ... الفعل في لهجة جازان بين الفصيح 

 وغريه، شعر من عليه ما نتف أو بشدة جذب: معط: اللهجة ويف
  .)١(فورالعص ورأس الغالم، أذن معطت: يقول

  .)٢(باملندف ضربه: القطن ندف )ف د ن(
: الرجالن وتنادف ،)٣(ا ضربته: بالعصا اللص ندفت: اللهجة ويف

  . بغريها أو بالعصا األخر منهما كلُُّ ضرب
  .)٤(وثب: أي ونقزاَناً، نقْزا ينقز عدوه يف الظىب قفز  )ز ق ن( 

  .)٥(عالية قفزة قفز: الغالم نقز: اللهجة ويف
  .)٦(عمج: وبشه واهتبشه هبشاً يهِبشه الشيء هبش  )ش ب هـ( 

. )٧(بسرعة وأخذته خطفته: الرجل يد من الريال هبشت: اللهجة ويف
  .القصب من القليلة الكمية: واهلبشة
  .)٨(مزقه إذا عرضه وهرت مزقه،: الثوب هرت )ت ر هـ(

  .)٩(وشقَّقه زقهم: هرتاً يهرته وثوبه جلده هرت: اللهجة ويف
  .)١(ميانية لكزه، : ومجاً جيمه الرجل وجم )م ج و(

                                 
 .٤٢٥ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ١(
 )ف د ن: ( اللسان)  ٢(
 .٤٤٢ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٣(
  )ز ت ن ( الصحاح،)  ٤(
 .٤٤٩ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٥(
 )ش ب هـ: ( ناللسا)  ٦(
 ٤٥٧ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٧(
 )ت ر هـ : ( الصحاح)  ٨(
 .٤٥٩ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٩(
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  .)٢(يده بقبضة لكمه: ومجا الرجل وجم: اللهجة ويف
  

 منه يقطر صخرة أو جبل من يتحلب القليل املاء: الوشل  )ل ش و( 
  .)٣(قطر أو سال: ناًالَشوو الًشو لَشوو قَطْره، يتصل ال قليالً قليالً

 قطرات شكل على بالرتول بدأ: يوشل املطر وشل: للهجةا ويف
  .)٤(املطر رذاذ: والوشيل بسيطة،

  ــــــــــــــ
  )م ج و: ( اللسان)  ١(  =

 .٤٦٨ ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٢(
 .٨/١٢٣ احملكم،)  ٣(
 .٤٧٣ص جازان، منطقة هلجة أصالة)  ٤(



٣٣٧ دراسة لغوية وصفية  ... الفعل في لهجة جازان بين الفصيح 

  الثاني املبحث
  جازان هلجة يف اللفظي التحريف

 االستعمال عن لفظيا احنرافاً ما هلجة يف الباحثون يرصد أن املألوف من
 االحنراف مصطلح أن واحلقيقة والفصحى، اللهجة يف املعىن احتاد مع الفصيح

 االحنراف إن إذ الباحث؛ نظر وجهة من مساحمة فيه اصطالح التحريف أو
 إىل النطق ذلك عن احنرفت مث معني حنو على منطوقة كانت الكلمة أن يعين
 االختالف مصطلح كان ورمبا وإثبات، دليل إىل حيتاج أمر وهو آخر نطق

 الكلمة بني اللفظي تباينال مستوى عن التعبري يف دقة أكثر اللفظية املغايرة أو
  . اللهجة يف املستعملة والكلمة الفصيحة

 مغايرته أو اختالفه أو جازان هلجة يف الفعل فاحنراف األحوال كلِّ وعلى
  :التايل النحو على خمتلفة صوٍر يف يتشكل الفصحى اللغة يف له املوازي للفعل

  

  

  : اإلبدال: أوالً
 )١(آخر مكان حرف جعل: وأوجزها تعريفاته أوضح يف اإلبدال 
 أم صام،: حنو معتلني أم اصطرب: حنو صحيحني احلرفان أكان سواء مطلقاً

  .)٢(الثقل دفع: منه الرئيس والغرض .ودنار اتصل: حنو خمتلفني
 أن على العلماء نص وقد. )٣("العرب سنن من وهو:"فارس ابن قال

                                 
 .١/٣٥٥ واملزهر ،١/٢١ فاتوالتعري ،١/١٠٩ الشافية،: ينظر)  ١(
 .١/٣٥٥ واملزهر، ١/١٠٩ الشافية،)  ٢(
 .١/٥١ الصاحيب،)  ٣(



٣٣٨ المحور الثاني

. )١(وصوتاً جرساً– نهم واملبدل املبدل احلرفان فيه تشابه فيما يكون اإلبدال
 واهلاء والطاء والدال والتاء واأللف اهلمزة: (يف اإلبدال حروف وحصروا

  .)٢(موطياً هدأت: قوهلم يف جمموعة) والياء والواو
 الذي وهو الضروري، الشائع اإلبدال يف تكون إمنا هذه اإلبدال وحروف

: يقال كأن ياسللق خمالفة أو بوب،: باب يف يقال كأن اخلطأ يف تركه يوقع
  .حكمياً تطرفاً تطرفت ألا مهزة؛ الياء بإبدال ،سقَّاءة :والقياس سقَّاية

 غري الشائع اإلبدال من هو إمنا اإلبدال من الدراسة هذه يف ورد وما
 قضاعة عجعجة حنو العربية اللهجات بعض يف كثر ما وهو الضروري،

  .ربيعة وكشكشة متيم وعنعنة
  : الشاعر قول حنو الوقف يف جيماً املشددة الياء إبدال: فالعجعجة

  بالعشج اللحم املطعمان      علج وأبو عويف خايل
   .وبالعشي علي: واألصل

  : الشاعر قال -إنك يف عنك: كقوهلم عيناً اهلمزة إبدال: ةـوالعنعن
  مسجوم عينيك من الصبابة ماء        مرتلة خرقاء من ترمست أعن

 جاء أمر أي: حنو شيناً ملؤنث ضمرياً الواقعة كافال إبدال: والكشكشة
   بِك؟ جاء أمر أي يريدون بِش؟

 شاذ أو نادر وآخر بالصاد، صقر: سقر يف كقوهلم قليل إبدال وهناك
 ويكون لإلدغام، وآخر أصيالن، بدل أصيالل :مثل يف الماً، النون كإبدال

                                 
 .١/٥١ السابق،)  ١(
 .٤/٢١٠ عقيل، ابن شرح)  ٢(
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  فيها، يدغم الو تدغم ال ساكنة ألا األلف إال املعجم حروف مجيع يف
 يف راء النون كإبدال وذلك الثاين، من األول إبدال النوع هذا يف والغالب

ربكم من: تعاىل قوله حنو
 النوع وهذا ،الراء يف وإدغامها راء النون بقلب )١(

  . )٢(التجويد علم مباحث من هو وإمنا الصرفيني مباحث من ليس
 هلجة يف ستعملةامل األفعال من جمموعة املبحث هذا يف وسأعرض

 اختالف مع الفصحى اللغة يف املعىن يف معها تتحد أفعال مع مقارنة جازان
  : احلروف بعض يف الفعالن خالله من اختلف الذي اللفظي اجلانب يف

  : ومما ورد من اإلبدال يف هلجة جازان ما يلي
  : )٤(الراجز قال ،)٣(لَعس: أي أحاً، ؤحي الرجلَ أح )ح أح( 

  وأح تنحنـح من اديك
  األبح النـزق سعال حيكي

 الرجل كح: تقول كح،: هو اللهجة يف السعال على الدال والفعل
اً، يكحةُ أصابته: كحيكحكح الليل طول وبات شديدة،ُ كُح.  

  .الزماً الفعل وبقي الكاف، حرف اهلمزة حبرف اللهجة استبدلت وقد
: والبرد. )٦(سحلَه: احلديد وبرد. )٥(مربود فهو الشيء بردت )د ر ب(

                                 
 . من سورة البقرة ٤٩وردت يف كثري من آيات القرآن الكرمي منها اآلية رقم )  ١(
 .  هابعد وما ،٤/٢٧٩ األمشوين شرح على الصبان حاشية: ينظر)  ٢(
 )ح أح: (والتاج) ح أح: (والقاموس) ح أح: (واللسان) ح أح: (الصحاح)  ٣(
  ).ح ح أ: ( والتاج ، )ح ح أ: ( اللسان ينظر خبيالً رجالً يصف العجاج بن رؤبة هو)  ٤(
 . )د ر ب: ( الصحاح)  ٥(
 . )د ر ب: ( القاموس)  ٦(
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  .)١(باملربد احلديد سحل
 الرجل برت تقول: الدال من بدالً بالتاء ةاللهج يف املستعمل والفعل

 آلة وهو املبرد ومنه حادا صار حىت صلبة مادة أو حبجر حكه:أي املسمار،
 اآللة سما أن والغريب والشفاُر السكاكني ا تربد وخشنة صلبة حديدية

 باإلبدال التغيري أو التحريف فحدث بالتاء، وليس بالدال اللهجة يف ورد هذا
  . اللهجة ويف الفصحى يف مستعمالً) مبرد(اآللة اسم وبقي الفعل يف

  .)٢(اقتلعه: واجتثَّه قَلََعه،: جثَّه) ث ث ج( 
  .تاًء الثاء بإبدال قطعه مبعىن الشيء جت: اللهجة ويف

 رفَواحلَ ر،فْاحلُ واحدة رةفْواحلُ واحتفرا، األرض حفرت )ر ف ح(
  .)٣(احلفرة من يستخرج التراب: بالتحريك

 مات وإذا. كبرية خفرةً خفر: تقول باخلاء، اللهجة يف مبدلة واحلاء
  . برياً وخفروا خمفور، فقربه فالن

. )٤(حنيذ وشواء احملماة، احلجارة على شواه إذا اللحم حنذ )ذ ن ح(
 حمماة حجارة فوقها وجعلت شويتها: أي حنذا، أحنذها شاةال وحنذت
  . )٥(لتنضجها

                                 
 .٢/٣٤٥ اللغة، يف احمليط)  ١(
 ). ث ث ج: ( الصحاح)  ٢(
 ).ر ف ح: (واللسان) ر ف ح (الصحاح)  ٣(
 ١/١٠٠ البالغة، أساس)  ٤(
 = احملكم، وانظر) ذ ن ح: (والقاموس) ذ ن ح: (واللسان) ذ ن ح: (الصحاح)  ٥(



٣٤١ دراسة لغوية وصفية  ... الفعل في لهجة جازان بين الفصيح 

  .)١ ()حنيذ بعجل جاء أن لبث فما: (تعاىل قوله ومنه
 لنا أحند :تقول اللهجة، يف معجمة غري الفصيح يف املعجمة والذال

 الفعل وهذا حنداً، حينده اللحم وحند حنيد، حلم وهذا أوتيساً، خروفاً
 عليه واشتد العرق أصابه إذا الرجل يقول أيضاً، اازي املعىن يف مستعمل

  . احلر اندنح: ويقولون تدنحان: مغلق مكان يف احلر
 دغراً، يدغره الصبي ودغر الوجع، من احللق غمز: رغْالد )ر غ د(

  .)٢(احللق يف ٍمرو عفْر وهو
 من احللق يف يهيج وجع ووه العذرة، تأخذه الصيب أن وذلك" :األزهري قال

  .)٣(دغْراً تدغر دغَرت: قيل بإصبعها املوضع ذلك املرأة دفعت فإذا الدم،
 ونغره، نغره: تقول نوناً، الدال بإبدال نغر: العامية يف املستعمل والفعل

  . نغريه: ُألمه قيل الطفل غص وإذا
 ءالشي غشيان على يدل أصل والسني والكاف الدال )س ك د(
 ودكس. )٦(مملوء: مدكوس ووعاء )٥(حشاه: الشيء ودكس. )٤(بالشيء

  ــــــــــــــ
=  ٢/٢٨٩. 

 .٦٩ أية هود، سورة)  ١(
 ٥/٤٦٤ احملكم،)  ٢(
 .٣/٦٣ التهذيب،)  ٣(
 .٢/٣٩٢ اللغة، مقاييس معجم)  ٤(
 ٦/٧٠٢ احملكم،)  ٥(
 .٢/٢٨ احمليط،)  ٦(
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  .)١(وكبسه حشاه والوعاء حشاه، التراب
 دفس:يقولون فاء، الكاف بإبدال دفس: اللهجة يف املستعمل والفعل

 على وادفس بشدة، التراب يف أدخله: أي بالشيء، وادفس التراب، يف رأسه
  .برجلك عليه اضغط:أي الشيء

  .)٢(يرفسه رفسه وقد ل،جبالر برالض: الرفس )س ف ر(
 رجلي، فكسر احلمار رفصين تقول، اللهجة يف صاداً مبدلة والسني

 لغري يستعمل ما وأكثر ،برجله اآلخر منهما كل ضرب الرجالن وترافص
 والصاد والسني قليل، للعاقل واستخدامه الدابة، رفصت :فتقول العاقل

  .القدمية اللهجات يف كثرية نظائر ولذلك متقاربان،
  .خنقه: )٣(منعه كـ زعته )ت ع ز(

 فالناً فالن زغت: تقول العني بإعجام اللهجة يف املستعمل والفعل
 الرجل فيقول كثرياً التهديد يف ويستخدم ،الفصيح يف كما ،خنقة مبعىن

 مستخدم يؤشر وقد حنجرتك، على أقبض: أي ألزغتك، واهللا: مهدداً
  .التهديد بصيغة نطقه عند قبتهر على الفعل

 ،)٥(مألته إذا تزكرياً السقاء وزكرت ،)٤(مأله: اإلناء زكر )ر ك ز(
                                 

 ) س ك د: ( الوسيط املعجم)  ١(
 )س رف: (والقاموس رفس: الصحاح)  ٢(
 كتاب وذيب) ت زع: (والتاج) ت زع: (والقاموس ،١/١٨ اجلمهرة،)  ٣(

 .٢/٣٤ األمثال،
 .٦/٧٣٨ احملكم،)  ٤(
 )ر ك ز: (اللسان)  ٥(
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  .)١(امتأل الغالم بطن وتزكر
 زقرت: فتقول قافاً الكاف إبدال مع بكثرة مستخدم اللهجة يف والفعل

 زقِّر،: بطنه المتالء الطعام مشاركتك عن املعتذر لصاحبك وتقول اجلرة،
  . امألها: مبعىن القارورة أزقر :أيضاً نويقولو
: واملسلوخ سلخاً، وأسلخها هاخأسلَ الشاة جلد سلخت )خ ل س(

  .)٢(جلدها عنها سلخ الشاة
 سريعاً زخلاً الشاة اجلزار زخلَ: تقول: زاياً السني بإبدال اللهجة ويف

 هللاوا كذا فعلت ألن: مهدداً للصيب فتقول جمازاً الفعل يستعمل كما
  . الضرب من جلدك أسلخ حىت ألضربنك: أي زخلك،أل

  .)٣(اجللد قَشر: الشحف) ف ح ش( 
 فالناً شخفْت: تقول خاًء احلاء بإبدال شخف: يقولون اللهجة ويف

  . بسيطاً جرحاً جرحته مبعىن
  .)٤(يديه ببسط ضربه: صقَعه ) ع ق ص( 

 -رجم– قرع: مبعىن كافاً، قافال بإبدال صكَع: يقولون اللهجة ويف
 ومنه بعصاً، اضربه: رأسه على افالن اصكع: لصاحبه الشخص يقول ضرب،

  : الشاعر قول
                                 

 )ر زك(: الصحاح خمتار)  ١(
 ).خ ل س: (والقاموس ،)خ ل س: (نواللسا ،)خ ل س: (الصحاح)  ٢(
 ). ف خ ش: (اللسان)  ٣(
  )ع ق ص: (العروس تاج)  ٤(
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  )١()املعابر صكْع من الذيب يشبعون( 
  .)٢(قليالً للظهر الكف ضرب: اللثط )ط ث ل(

 الصيب، لشطت شيئاً، الثاء بإبدال لشط :اللهجة يف املستعمل والفعل
 بالسوط إالّ يكون وال اخلفيف بالضرب خاص وهو سوط،ب ضربته: أي

  .الصغري
. )٤(لعقه: لغفاً اإلناء يف ما ولغف. )٣(لقمته إذا األدم لغفت )ف غ ل(
  .)٥(األدم يلغف وهو العصيدة،: واللغف

 كبرية بكمية مِداَأل ذُخأَ وهو خاء، الغني بإبدال خلف: اللهجة ويف
 كبرية كمية ويأخذ اللقمةَ يكبر: أي ،يتلخف وفالن األدم، خلف: يقولون

  .لقمة كل مع األدم من
  

 نتوحاً، ينتح ونتح ،)٦(اجللد من وخروجه العرق: النتح )ح ت ن(
: والنتوح والنتح ،)٧(اجللد من العرق خروج: النتح: وقيل وغريه، احلر ونتحه
 ونتحت بالسمن، رشح إذا النحى نتح: يقال النحي، من الدسم خروج

                                 
 .١٦١ ص السابق،)  ١(
 ).ط ث ل (واللسان ،٤/٢٩٥ والتهذيب، ،١/٣٠٩ الزاخر، العباب)  ٢(
 )ف غ ل: (الصحاح)  ٣(
 .٥/٥٣١ احملكم،)  ٤(
 .٢/٨٣٠ احمليط،)  ٥(
 ) ح ت ن: (احمليط القاموس)  ٦(
 .٢/٢٧٥ احملكم، ) ٧(
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  .)٢(فيه مبا اإلناء ونتح ،)١(ونتوحاً نتحاً وةاملزا
: أي يتنادح، فالن: تقول داالًً، التاء بإبدال ندح: العامية يف واملستعمل

  .بقوة العرق منه خيرج
 عصا بطرف البعري ونخش حركه، إذا فالناً فالن خنش ) ش خ ن( 

  .)٣(وساقه خرشه إذا
 الرجل نكش: يقولون فاً،كا اخلاء بإبدال نكش: يقولون اللهجة ويف

بالعصا ساقه إذا احلمار  .  
  

 فالناً وجأ. )٥(اللكز: والوجء ،)٤(ضربته: وجأً عنقه وجأت )أ  ج و(
  .)٦(العنق أو الصدر يف كفه جبمع دفعه: ووجاء وجأًً جيؤه

 الضرب على ويطلق ميماً اهلمزة بإبدال وجم،: اللهجة يف واملستعمل
  .  )٧(يده بقبضة بهضر: أي ومجه: مقبوضة باليد

  . لذكره املوجزة الدراسة هذه تتسع ال كثري ذلك وغري
  :واخلماسي الرباعي أمثلة ومن

                                 
 ) ح ت ن: (التاج)  ١(
 ) ج ت ن: (الوسيط املعجم)  ٢(
  ) ش خ ن: ( اللسان)  ٣(
 ) أ وج : (الصحاح)  ٤(
 .٧/٥٧٦ احملكم،)  ٥(
 ) أ وج: (الوسيط املعجم)  ٦(
 .٤٦٨ ص جازان، منقطة اللهجة أصالة)  ٧(
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 تبدد،: يدي من الشيء حتثرف اخلشونة،: احلثرفة )ف ر ث ح(
  .)١(زعزعه: موضعه من وحثرفه

 حشرف تقول شيناً الثاء بإبدال حشرف: اللهجة يف واملستعمل
 ما على الفعل ويطلق تكسر،: الشيء وحتشرف خشناً، صار أي: القماش

وحنوه اجلاف الشجر كورق وزنه خف.  
  

  .)٣(ليئم: سلغد ورجل. )٢(الرجال من الرخو: السلغد )د غ ل س(
 كان سواء شيء كل من الرخو وهو سلغج، اللهجة يف واملستعمل

 مسلغج املرتل هذا وبناء مشيته، يف الرجل سلغج: يقولون معنوياً أو حسياً
  .مسلغج فالن يا ورأيك
  . )٤(زوجها من ونفرت نشزت إذا. املرأة اءرت ذ )ر ء ا ذ(

 ذاورت: يقولون. واواً اهلمزة بقلب ذاورت: اللهجة يف واملستعمل
  . زوجها مغاضبة أهلها بيت إىل ذهبت: أي فالنة،

 املضعف يف املثلني احلرفني أحد إبدال اللهجة يف اإلبدال ظواهر ومن
  : مثل

 اإلبل ومراغ التراب، يف ومرغته بالدهن، اإلشباع املرغ )غ ر م( 

                                 
 ).رف ث ح: (اللسان)  ١(
 .١/٤٢٥ احمليط،)  ٢(
 )د ف ل س: (التاج)  ٣(
 ) .ر أ ذ: (الوسيط واملعجم ،)ر أ ذ: (والتاج ،)ر أ ذ: ( اللسان)  ٤(



٣٤٧ دراسة لغوية وصفية  ... الفعل في لهجة جازان بين الفصيح 

 الدابة مرغ ،)١(مرغاً ميرغ البعري ومرغ يتمرغ، أي مراغه، ورجل متمرغُها،
  .)٢(ومتعك تقلب: اإلنسان ومترغ فتمرغت، ومعكها قلبها، متريغاً

 املدغمني الراءين بأحد الواو باستبدال اللهجة يف مستعمل والفعل
 يتمروغ وفالن كذلك، الدابة ومتروغت التراب، يف الكلب متروغ: تقول

  .البهائم يف يستعمل ما وأكثر التراب، يف يتقلب
  .به وتعلَّق بالشيء عِلق)  ق ل ع( 

 على الصيب تعشلق: فتقول األوىل الالم بإبدال تعشلق : اللهجة ويف
  .جلدارا على اللص تعشنق: فتقول نوناً الثانية إبدال أو ، الشجرة
  .)٣(متلس مبعىن متلّط ) ط ل م(

 تملِْعط، فالن يد يقولون عيناً، الالمني أحد بإبدال تملْعط اللهجة ويف
  .ميسك ال مملس: أي ِيتملْعط، الشيء وهذا

  : املكاين القلب: ثانياً
 على الكلمة حروف بعض تقدم: الصرف علم يف املصطلح هذا يعين

 الفاء على الكلمة عني تقدم فقد. )٤(املعتل هموزامل يف يكون ما وأكثر بعض،
  .)٥(يئس مقلوب وأيس وجه، مقلوب جاه: كلمة يف

                                 
 )غ ر م: (والقاموس) رغ م: (واللسان) رغ م: (الصحاح)  ١(
 )غ ر م: (العروس تاج)  ٢(
 )ط ل م: ( احمليط القاموس)  ٣(
 .٣٤١ص والصرف، النحو يف العربية القواعد معجم)  ٤(
 .٣٤١ص السابق،)  ٥(



٣٤٨ المحور الثاني

 ويف جازان هلجة يف اللفظي االحنراف مظاهر من مظهر املكاين والقلب
  :ذلك يؤكد ما التالية األمثلة

 وهي اجلكرة، تصغري واجلكرية. )١(البيع يف جلَّ:الرجل أجكر )ر ك ج (
  .)٢("البيع يف أحلَّ إذا الرجل أجكر:" األعرايب ابن قالو اللجاجة،

: أي صاحبه، فالن جاكر: يقال. جاكر: اللهجة يف املستعمل والفعل
 من فالبد اثنني، بني إال تكون وال مفاعلة صيغة وهي شديدة، جمادلة جادله
 على للداللة جمازاً الفعل يستعمل كما جاكر،: ليقال شخصني بني جدال

 فالن جتاكر: قيل: مرتل أو مركب اقتناء يف شخصان تسابق إذاف التنافس
  .متفاخر: أي جماكر، فالن: يقال أحدمها ذلك فعل وإذا وفالن،

  .)٣(اإلتيان، جاء جيئاً  وجميئاً: ايء) ج ي أ( 
أجا، بتقدمي اهلمزة وتأخري اآللف، : واملستعمل يف هلجة جازان

  .حممد أجا من السوق: فيقولون
  .)٥(أهلكه حفتاً اهللا وحفته ،)٤(عنقه ودق أهلكه،: حفته )ت ف ح(

 إىل عينها وتأخري عينها إىل الكلمة الم بتقدمي حتف: اللهجة يف واملستعمل
  .عليه واقض ارمجه: أي الشيء واحِتِف رقبته، فأصاب رماه إذا حتفه: يقولون: المها

                                 
)١  (٧/٣١٢اللغة، ذيب 
  .)ر ك ج: (والتاج) ر ك ج: (اللسان)  ٢(
 ). ج ي أ : (اللسان)  ٣(
 ).ف ت ح: (والتاج) ف ت هـ: (احمليط القاموس)  ٤(
 .٢/٨٢ احملكم،)  ٥(



٣٤٩ دراسة لغوية وصفية  ... الفعل في لهجة جازان بين الفصيح 

  .)١(هاعن الشاة جلد ونزع الكشطُ وهو معروفُ السلْخ ) خ ل س( 
  .نفسه باملعىن خلَس: فيقولون احلروف مقلوب الفعل تستخدم واللهجة

 وعثنت الدخان،: والعثان. )٢(دخنت إذا بالضم، تعثن النار عثنت )ن ث ع(
  .)٤(عِثن فهو الطيب بدخان عبق: عثنا الثوب وعثن ،)٣(وعثونا عثاناً تعثن النار

 ثعنت: فيقولون فائها على الكلمة عني بتقدمي اللهجة يف واملستعمل
 الثُّعانُ: اللهجة يف يوازيه الدخان،: والعثان الدخان، عالها: أي النار،

،غضبه اشتد الذي فيقول جمازا، الفعل ويستعمل والثَّاِعن :،تنأي ثَع :
  .الدخان مين فخرج نفسي نار اشتعلت
  .)٥(أكثر: العطاء يف له غدف  )ف د غ( 
 حلروف قلب مث اجليم إىل الدال حلرف إبدال فهناك اللهجة يف أما

  .كثرياً عطاء أعطى مبعىن جغف: فيقولون الكلمة
: ويضم والغمجة جرعه،: وفَرح كضرب املاء غَمج )ج م غ(
  .)٧(متتابعاً جرعاً جرعه إذا شديداً، غمجاً يغمجه املاء وغمج. )٦(اجلُرعة

                                 
  ).خ ل س: ( احمليط القاموس)  ١(
 ).ن ث ع: (واللسان ،)ن ث ع: (الصحاح)  ٢(
 .٢/٩٢ احملكم،)  ٣(
 )ن ث ع: (اللسان)  ٤(
  ).ف د غ: ( احمليط القاموس)  ٥(
 )ج م غ: (احمليط القاموس)  ٦(
 .١/٢٤٢ اجلمهرة،)  ٧(



٣٥٠ المحور الثاني

 من يكثر أي متجغي فالن يقولون جغم،: اللهجة يف املستعمل والفعل
 مبثابة وكأنه أعطيته ما قلة عن كناية ماًء أي غماًج وأعطيته اللنب، شرب
 تقدمي الفعل ويف اللنب، شرب يف يستعمل ما وأكثر واحدة، مرة فيه ملء
  .وعينها فائها عن الكلمة لالم

 له سكت: وله وأنصته، سكت،: وانتصت وأنصت نصت )ت ص ن(
  .)٢ ()وأنصتوا له فاستمعوا:( تعاىل قوله ومنه. )١(ينصت أن طلب: صتهواستن حلديثه، واستمع

 تتصنت ال: تقول فائها على الكلمة عني بتقدمي اللهجة يف واملستعمل
 إىل االستماع تعمد: الكلمة وتعين. حديثنا على فالن وتصنت جارك، على

   .السكوت فيعين اإلنصات أما رغبته، أو صاحبه إذن دون احلديث
  : الرباعي أمثلة ومن

  

 الفرح: واملبرنشق ،أزهر إذا الشجر ابرنشق )ق ش ر ب(
  .)٤(تفتق: والنور)٣(والسرور

 بفعل اخضر إذا الزرع بشرق: يقولون: بشرق: اللهجة يف املستعمل والفعل
. مغرياً كان أن بعد صفى إذا اجلو، وبشرق مرضه، من برأ إذا الرجل بشرق املطر،
  .أوهلا إىل الكلمة وسط من انتقل الذي الشني حلرف قلب مةالكل يف حدث وقد

                                 
 )ت ص ن: (والقاموس) ت ص ن: (واللسان ،٨/٢٩٦ احملكم،)  ١(
 .٢٠٤: آية األعراف، سورة)  ٢(
 )ق ش ر ب:  (واللسان) ق ش ر ب: (الصحاح) ٣(
  )ت ص ن: (احمليط القاموس)  ٤(



٣٥١ دراسة لغوية وصفية  ... الفعل في لهجة جازان بين الفصيح 

:" اخلليل قال. )١(شديداً الًفت فتله: أي احلبلَ، جلَمح )ج ل م ح(
  .)٣(احململج احلبل: واحلمالج. )٢(املفتول احململج واحملْدرج

 فالن: يقولون امليم على الالم بتقدمي حلْمج،: اللهجة يف واملستعمل
  .حمكماً قوياً فتالً فتله: أي احلبل، وحلمج فتله، جييد: أي احلبل، حملمج

  .)٤(معقَّد وكلُّ البعري، وسنام العقد، الكثري القضيب: املعجرم ) م ر ج ع( 
 رأس عرجم: تقول اجليم، على الراء بتقدمي اللهجة يف مستعمل والفعل

 ةرقب يف تكورات والعراجم وتكور، انتفاخ هأجزائ يف حصل أي الصيب،
  .عرجم: قيل فنتأ، رأسه على اإلنسان ضرب وإذا ورأسه، اإلنسان

  : الزيادة: ثالثاً
: الزيادة يف واألصل. الفعل أصل على أكثر أو حرف إضافة هي

 من قريبة ألا اهلمزة وتقام. )٥(واأللف والياء الواو وهي املد، حروف
  :)٧(نوعان الزيادةو .)٦(األلف

 قطع، يف قطَّع: حنو الكلمة، أصول من حرف بتكرير زيادة: أحدمها

                                 
 ).ج ل م ح: (والقاموس) ج ل م ج: (الصحاح)  ١(
 .٢/٣٢٨ العني،)  ٢(
 ).ج ل م ح (اللسان)  ٣(
  )م ج ر ع: ( احمليط القاموس)  ٤(
 .١/١٢٠ العربية، أسرار)  ٥(
 .١/١٢١ السابق،)  ٦(
 .٣/١٥٢٦توضيح املقاصد : ينظر)  ٧(



٣٥٢ المحور الثاني

  . علم يف علّم
 أصول على سألتمونيها حروف من أكثر أو حرف زيادة: والثاين

  . غريها زيادة من أكثر املد حروف فيه تزاد النوع وهذا الكلمة،
 معني بأصل تتقيد أو معني قياس على تسري ال جازان هلجة يف والزيادة

  :مثالً ذلك فمن
 الغصن، من الورق حتك: واحلت حتا، شيءَّال حت )ت ت ح(

  .)١(وحنوه الثوب من واملين
: يقولون التاءين بني حاء بزيادة حتحت،: اللهجة يف واملستعمل

 مجيع منه أخرج: أي جيبه وحتحت التراب، من نظفه: أي الرف، حتحت
: أي جيبيب، الناس حتحت: فيقولون جمازاً الفعل هذا ويستعمل النقود،

  .جييب يف ما نفد حىت مين االقتراض رواأكث
  خشخش: خش ويف فتفت: فت: ويف قمقم: قم: يف ذلك ومثل

  

 ة،عبل: وجترعه واجترع عاًرج يجرعه وجِرعه املاَء جرع )ع ر ج(
 املرة اجلَرعة: وقيل. واجلَرعة اجلُرعة االسم اللسان ويف ،)٢(ةاجلَرع: واالسم
  . )٣(الواحدة

: يقولون الكلمة عني بعد جيم بإضافة ،جرجع: اللهجة يف ستعملوامل
  .بنهم شربته: أي املاء، وجرجعت كله، شربه مبعىن املاء، فالن جرجع

  

                                 
 ).ت ت ج: (واللسان ،)ت ت ح: (والصحاح ،٢/٢٤٩ اجلمهرة،)  ١(
 ).رع ج: (والصحاح ،١/٣١٦ احملكم)  ٢(
  )ع ر  ج: (اللسان)  ٣(



٣٥٣ دراسة لغوية وصفية  ... الفعل في لهجة جازان بين الفصيح 

 الناس يؤذي الذي واملتزبع التزبع بناء أصل الزبع )ع ب ز(
  .)٢(متمم قال. )١(ويشارهم
  متزبعاً قاذورة اذ الكأس لدى *** فاحشاً تلق ال الشرب يف تلقه وإن
  .)٣("متزبع اخللق سيئ فاحش وكلُّ التغيظ، هو التـزبع:" عبيد أبو وقال

 :أي فالن، تزنبع: يقول نون بزيادة متزنبع: اللهجة يف واملستعمل
 األنثى، على يطلق ما وأكثر كذلك متزنبع وهو خلقه وساء حركته كثرت

  .ومتزنبعة تزنبعت فيقولون
  

 يف وهذر ،)٤(والباطل اخلطأ يف كثر: كفرح كالمه هِذر )ر ذ هـ(
  .)٥(هذَا: وأهذر ذاراً، أو هذر ويهذُر يهِذر منطقه

:" يقول الكلمة آخر يف باء بزيادة هذرب،: اللهجة يف واملستعمل
 وفالن سيء، إىل حسن من عيشته وتبدلت حاله، ساء إذا فالن، هذرب

  ".احلال سيء: أي مهذرب
  :احلذف: رابعاً

 أحرف بعض حذف جازان هلجة يف اللفظي االحنراف رمظاه من

                                 
 ).ع ب ز (والصحاح، ،١/٢٠٢ التهذيب،)  ١(
 واجلمهرة ،١/٣٦٢ العني شواهد من وهو مالكاً أخاه يرثي نويرة بن متمم هو)  ٢(

 )ر ذ ق:( واللسان ،١/١٥٠
 ١/٢٠٢ التهذيب،)  ٣(
 )ر ذ هـ (احمليط، القاموس)  ٤(
 )ر ذ هـ: (السابق)  ٥(



٣٥٤ المحور الثاني

  .ذلك ومن الكلمة
 لكن اللهجة يف مستعمل والفعل معروف، الشيء خذُأ) ذ خ أ(
  .هدية لصديقي وِخذْت سيارة، يل ِخذْت: تقول اخلاء وكسر اهلمزة حبذف

 اهلمزة حذف مع الفعل تستعمل واللهجة فصيح، استعمال األكل) ل ك أ( 
  .بطنه امتألت حىت ِكلْ وحممد شبعت، حىت ِكلْت: تقول الكاف، وكسر

  

  . )١(كثرياً أخذاً أخذه: اجتهافاً الشيء اجتهف )ف هـ ج(
 الكلمة أول يف والتاء اهلمزة حبذف جهف: اللهجة يف واملستعمل

  .كذلك جمهف وفالن وكثره، طوله: أي شعره، فالن جهف: يقولون
  

 حديث ومنه. )٢(وتأخر تنحى: فوتزحل كاسبكر ازحلف )ف ح ز(
  .)٣("قليالً إال الزنا عن األمة ناكح زحلفا ما: "جبري بن سعيد

 حترك: أي فالن زحلف: يقولون الكلمة أول اهلمزة حبذف اللهجة يف والفعل
 يف ويقولون جوارك، على الس يف أفسح أي زلْحف،: ويقولون مكانه من

  .ببطء احلركة على يدل والفعل. داحل يزحلف فالن: املتجاورة األراضي
  

 ،)٤(واحد مبعىن: وانفلت الشيء وأَفلت مين، وتفلَّت الشيء أفلتين )ت ل ف (
  . مين تفلت: الشيء أفلتين: ويقال خلَّصه،: والشيَء وختلص، جنا: منه وأفلت

 فالن فلّت يقولون: اهلمزة حبذف فلت: اللهجة يف املستعمل والفعل
                                 

 )ف هـ ج: ( التاج ينظر العباب، يف فارس ابن نقله ) ١(
 ).ف زح: (والتاج ،١/٣٦٢ املغرب، ترتيب يف املغرب)  ٢(
 .٣/٤٦٦ مصنفه يف  بن أيب شيبةبكر وأب أخرجه)  ٣(
 )ت ل ف: (الوسيط املعجم)  ٤(



٣٥٥ دراسة لغوية وصفية  ... الفعل في لهجة جازان بين الفصيح 

 الطفل فلت: يقولون السقوط مبعىن يستعمل ما كثروأ فالن، زرع يف غنمه
  .الغرفة فوق من الرجل وفلت البحر، يف

  . )١(مقابل بال أعطاه:  وهباً ووهباًلصحابه الشيء الرجل وهب) ب وهـ(
: تقول ،اهلاء وكسر الواو حذف مع اللهجة يف مستعمل وهب الفعل

 إشباع باب من وهو ديةه حملمد وهبت سيارة، وهبتولك مزرعة، هبتويل
 ضمة إشباع عن الواو فتولدت املتكلم ضمري يف الضمة حركة أعين احلركة،

  : الشاعر قال. أنظور: أنظر يف قالوا كما التاء
  )٢(فأنظور أدنو سلكوا ما حيث من *** بصري اهلوى يشري ما حيث وأنين

                                 
  . )ب وهـ ( الصحاح)  ١(
 .١/٣٣٨ اإلعراب صناعة سر: ينظر)  ٢(



٣٥٦ المحور الثاني

  الثالث املبحث
  جازان هلجة يف املعنوي التحريف

 جازان هلجة يف أفعاالً مثّةَ أن الدراسة هذه من األول املبحث يف رأينا
  . األوائل العرب لغة يف العربية املعاجم أثبتتها كما فصيحاً استعماالً استعملت
 املعاين يف استعملت أخرى أفعاالً مثة أن الثاين املبحث يف رأينا كما

 فبعض ذلك يف ةغراب وال حلقها قد لفظيا حتريفاً أن بيد املعاجم أثبتتها اليت
  .سابقاً ورد كما العرب سنن من اللفظي التحريف

 األفعال من أخرى طائفة أن املبحث هذا يف سنلحظ أننا الغريب لكن
 ذلك أن بيد جازان، هلجة يف مستعملة املعاجم أثبتتها اليت الفصيحة

 استعملتها بل - الباحث علم حد على – املعاجم تسجله مل االستعمال
 املنهج الدراسة وستسلك املثبتة املعاين عن احنرفت أخرى اٍنمع يف اللهجة
  : سابقاً فصلنا كما استقصاء دون الظاهرة إلثبات االختيار يف نفسه

 إذا وذلك جفوراً، بالضم جيفُر الضراب عن الفحل جفر )ر ف ج (
 ما أجفرت: ويقال ،)١(عنه وعدل وانقطع حسر حىت الضراب من أكثر
  .)٢(زيارته وتركت قطعته: فالناً وأجفرت ،تركته: أي فيه كنت

 املرأة عن الرجل وجفر ،)٣(األكل من حلمه انتفخ إذا الصيب وجفر

                                 
 )ر ف ج: (الصحاح)  ١(
 )ر ف ج: (السابق)  ٢(
 )ر ف ج: (احمليط القاموس)  ٣(
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 وجتفرت ،)٢(وبرأ خرج املرض من وجفر ،)١(قطعه عنها األمر وجفره انقطع،
  .)٣(ومسنت عظمت: واستجفرت العناق

: تقول اليد بقبضة الضرب مبعىن جازان هلجة يف مستعمل والفعل
  . يده بقبضة اآلخر منهما كل ضرب: الرجالن وجتافر جفرتني، جفرته

 أما الزم الفصيح يف الفعل أن واحملرف الفصيح االستعمال بني والفرق
  .فمتعد احملرف يف

 وغريه، جوع من فسقط به دير: أي الرجل، خفع )ع ف خ(
 ،)٥(به ضربه: بالسيف ،وخفعه)٤(ورقَّت اجلوع من استرخت: كبده وخفَعت

  .)٧(جرير قال. )٦(ومرض جوع من ضعف: وخفوعاً خفْعاً، خيفع وخفع
  خيفع عقال بين وضيف وغدوا       بطوم اخلزير نفخ قد ميشون

 انشقت إذا رئته، واخنفعت ،)٨(أصوهلا من انقلعت: النخلة واخنفعت
  .)٩(اخلفاع: له يقال داء من

 وجهه على ربتهأض: تقول بالعني، خاص جازان هلجة يف خفع والفعل
                                 

 .٧/٣٩٢: احملكم)  ١(
 )ر ف ج: (الوسيط املعجم)  ٢(
 ٣/٤٩٩: اللغة ذيب)  ٣(
 )ع ف خ: (الصحاح)  ٤(
 )ع ف خ: (احمليط القاموس)  ٥(
 ١/١٤٢ ، احملكم)  ٦(
 .١/٣٣٧ خر،الزا والعباب) ع ف خ: ( اللسان شواهد من وهو ،١/٣٥٠ جرير ديوان)  ٧(
 .١/٢٩: اللغة ذيب)  ٨(
  )ط ق ر ب: ( الصحح)  ٩(
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 تارة بنفسه، متعد هذا على وهو خرجت،: أي عينه واخنفعت عينه، فخفعت
  .الزم الفصيح يف استعماله أن حني على أخرى تارة والزم

  

 ممات فعل: والدخش.)١(منه أخذ وكأنه حلماً امتأل: دخش )ش خ د(
 ليس والشني واخلاء الدال أن إىل فارس ابن وذهب. )٢(دخشاً يدخش دِخش
  : اجلوهري وأمهله. )٣(بشيء

  .)٤(رجل اسم دخشم اشتق ومنه
: مبعىن دخشاً، يدخش دخش: بالفتح جازان هلجة يف مستخدم والفعل

 أمام يقف ملن وتقول جحره، يف الفأر دخش: تقول ضيق، مكان يف دخل
 يف الزم وهو. الضيق املكان هذا من ادخل مبعىن ادخش،: صغرية كوة

  . اللهجة يف باحلرف متعد يح،الفص االستخدام
  : عدة معاٍن على للداللة) هزر (مادة استعملت) ر ز هـ(

 قول ومنه ،)٦(غمزه: أي وهزره، ،)٥(ضربه: أي هزرات، بالعصا هزره
  :)٧(الشاعر

  إبلُ وال ُ الضأنُ ثيابك تخلع      تاركها لست هزرات تدع أال
                                 

 ).ش دخ: (والقاموس ،)ش دخ: (والتاج ،١/١٩١ املخصص، ،٥/٢٠ احملكم،) ١(
 .١/٣٠١ اجلمهرة،)  ٢(
 .٢/٣٣٤ اللغة، مقاييس معجم)  ٣(
 ).ش دخ: (واللسان ،١/٣٠١ اجلمهرة)  ٤(
 )ر ز هـ: (الصحاح)  ٥(
 )ر ز هـ: (السابق)  ٦(
 واملخصص ،٢/٢٨٩ التهذيب شواهد من وهو الشاعر اسم على أقف مل)٧(

٣/٤٣٣. 
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 اإلكثار: واهلزر .)١(هزراً يهزره هزره باخلشب، الضرب شدة: واهلزر
 طرد: هزراً وهزر. )٣(ضحك: هزراً الرجل وهزر. )٢(هزريل العطاء، يف

 وقد واإلغالء، فيه التفحم: البيع يف واهلزر. )٤(وهزير مهزور فهو ونفي،
  .)٥(املشتري: واهلازر له، أغليت: هزراً بيعه يف له هزرت

 يف فمعناه املعاجم يف هل يرد مل معىن يف هزر الفعل تستعمل واللهجة
 وهزرت غمده، من السيف هزرت: تقول وسحب، جذب،: اللهجة

 جتاذب: يقال بقوة، اجلذب يف يستعمل ما وأغلب املاء، من السمكة
 الفصيح االستعمال بني مييز ما وأكثر. اآلخر ثياب منهما كلُّ فهزر الرجالن
 أما الغالب، يف رفباحل هزر الفعل يعدى الفصيح االستعمال أن واحملرف
  .حرف بغري متعد فهو احملرف

 تطاير: الشيء هفت مصدر،: أصلية بتاء: اهلفات )ت ف هـ (
 يهفت وهفَت. )٧(وافت هفت فقد واتضع اخنفض شيء وكل. )٦(خلفته
  .)٨(روية بال كثرياً تكلم: وهفتاناً هفْتاً

                                 
 .١/٢٩٤ اللغة، يف احمليط)  ١(
 )ر ز هـ (الوسيط املعجم)  ٢(
 )ر ز هـ: (العروس تاج)  ٣(
 )ر ز هـ: (السابق)  ٤(
 ).ر ز هـ: (اللسان)  ٥(
 ).ت ف هـ: (والقاموس) ت ف هـ: (والصحاح ،٢/٣ البالغة، أساس)  ٦(
 .٢/٧٢٩ الكالم، بتثليث اإلعالم إكمال)  ٧(
 ).ت ف هـ: (القاموس)  ٨(



٣٦٠ المحور الثاني

  .)١(دق: هفْتاً يهِفت وهفت
 وافت وحنومها والرذاذ كالثلج قطعة طعةق الشيء تساقط: واهلفت

  .)٢(كذلك النار يف الفراش وافت بلى، تساقط: الثوب
 باحلرف متعدياً يستعمل حيث آخر منحى يأخذ فالفعل اللهجة يف أما

 األدم يف اخلبز غمس على ويدل الفصيح، االستعمال يف كما الزماً وليس
 وفَّت تناوهلا، مث فيه اخلبز قمةل غمس مبعىن كبرية هفتةً فالن هفت: تقول

  . اللُّقَم غمس تكرار من أكثر الرجل
  

  .)٣(النضوب يف ماؤه أخذ: أي نشيشاً، ينش الغدير نش )ش ش ن(
اللحم ونش ا ينشقْلى على صوته مسعت إذ ونشيشاً، نشقدر، يف أو م 

 تنش. اخلمر ونشت .)٤(أشبهه وما كالنبيذ كتيتاً له مسعت ما كل وكذلك
  .)٥(الغليان يف أخذت إذا

 احلشرات طرد يف وخاصة واإلبعاد، الطرد على يدل اللهجة يف املستعمل واملعىن
 عن احليوانات لرد يستعمل كما طرده، مبعىن اإلناء عن البعوض الغالم نش: تقول

  .احلقل دخول عن اردعه: أي الزرع، عن الغنم نش: للراعي تقول احلقل،
 يف الزم أنه حني على بنفسه متعد هذه واحلالة اللهجة يف والفعل

  .الفصيح االستعمال

                                 
 .٤/٢٨٠ احملكم،)  ١(
 .٤/٢٨٠ السابق،)  ٢(
 )ش ش ن: (الصحاح)  ٣(
 .١/٤٨ اجلمهرة،)  ٤(
 ).ش ش ن: (اللسان)  ٥(
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  : الرباعي أمثلة ومن
  .)١(متلفتاً وىل إذا الرجل برقط )ط ق ر ب(

 ،)٢(واليسده يطرحه: أي وهاهنا، هاهنا الكالم يربقط أن: والربقطة
: والكالم ثر،ك أو قل فرقه: الشيء وبرقط. )٣(متقارباً خطواً خطا: وبرقط
 يف اختلطت: اإلبل وتربقطت قفاه، على وقع وتربقط. )٤(نظام بال طرحه
  .)٧(فيه صعد: اجلبل يف وبرقط. )٦(هارباً فر إذا الرجل، وبرقط ،)٥(الرعي

 به ويعنون الطعام، صنع يف املرأة بفعل خاص جازان هلجة يف والفعل
 صنع زوجها على املرأة تعرض كأن ترو، ودون عجل على الطعام صنع

 أصنع: أي برقيطة، لك أبرقط: له فتقول أمره من عجلة على وهو الطعام
  . مستعجالً خبزاً لك

  )٨(" الكثري الزيت فيه يفرق طعام: املربقط:" القاموس يف جاء لكن
 حسب. سواء حد على ومتعدياً الزماً اللهجة يف مستعمل والفعل

  .آنفاً الواردة األمثلة حبسب الزم هوف الفصيح يف أما. فيه يرد الذي السياق
                                 

  ).ط رق ب( : الصحاح)  ١(
 .٩/٢٢٢ الزاخر، العباب)  ٢(
 .)ط رق ب: (احمليط القاموس)  ٣(
 .)ط رق ب: (السابق)  ٤(
 )ط رق ب: (السابق)  ٥(
 )ط رق ب: (اللسان)  ٦(
 )ط رق ب: (العروس تاج)  ٧(
  )ط ق ر ب: ( احمليط القاموس)  ٨(
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 الرابع املبحث

  العربية معاجم يف له أصل ال الذي العامي
  

 جازان منطقة هلجة يف املستعملة األفعال من أخرى طائفة وهناك هذا
 معاجم يف ترد مل أا بيد واشتقاقها وتصاريفها العربية أوزان على تسري

 مبقدور ليس نفسه الوقت ويف هابفصاحت التكهن أحد بوسع وليس العربية
 املعاجم أن ذلك بعاميتها؛ اجلزم أو خطئها ادعاء أو فصاحتها نفي أحد

 تستقص مل أا إال العرب كالم من فيها ورد ما وفرة على العربية
 مما أكثر العرب كالم من فُقد ما إن: قيل وقد العرب، به نطق ما يعـمـج

 معاجم يف له أصل ال الذي ميبالعا املبحث عنونت ذلك وعلى سجل
  .العربية اللغة يف: أقل ومل العربية

 معتمداً اللغة يف ومعانيها األفعال تلك من عشوائية مناذج وسأعرض
   .اهللا رمحه للعقيلي جازان ملنطقة احمللية اللهجة معجم على

 جيعطُ جعطَ طاء، وآخره املهملة والعني اجليم بفتح: جعط )ط ع ج( 
 قول وعليه بشدة يصرخ عندما الرضيع على يطلق ما وغالباً صاح، :جعطاً

  .)١ (:الشعيب الشاعر
  )جعاطه وجهلتنا اهلاذي تسمع( 

  .األطفال: باجلهلة واملعين
 الرأس، حملوق واملدبع حلقه، مبعىن رأسه الرجلُ دبع ) ع ب د( 

                                 
 .٥٢ص جازان، ملنطقة احمللية اللهجة معجم)  ١(
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  . احمللوقة الرأس مؤخرةُ: والدبعةُ
 ليس مبا ادعى - فشر: خاء وآخره والفاء لدالا بفتح دفخ) خ ف د(

  .)١(دفّاخ: منه واالسم فيه،
  

: معجمة شني وآخره املهملتني والدال الراء بفتح ردش )ش د ر(
 من سقط من على جمازاً ويطلق الثعبان هذا واردش ردشه: يقال.)٢(ضرب

  . السقف فوق من فالن ردش يقال: عل
  

  . مكانه من فانزاح أصبعه طرفب نقره مبعىن احلصى زبت)  ت ب ز( 
 وزبط بقوة، الكرة الغالم زبط تقول رفس، مبعىن زبط ) ط زب(

  .رفسه مبعىن بطنه يف فالناً فالن
 على فوقع علي زحط: تقول. )٣(زلق: بالتحريك زِحطَ )ط ح ز (
  .األرض

  .)٤(مهذار مسج، القول، ممقوت. لَِجغ فهو جلغاً يلجغ جلغ )غ ج ل( 
  .والعجني واللوس عجنته، مبعىن الدقيق املرأة الست) س و ل( 

  :الرباعي أمثلة ومن
 مفرق: مبعتش وأثاث ونثره، قلبه مبعىن الشيء بعتش ) ش ت ع ب( 

  .مرتب غري
                                 

 .٩٤ص السابق،)  ١(
 .١٠٧ ص السابق،)  ٢(
 .١١٥ ص السابق،)  ٣(
 .٢٢٥ ص السابق،)  ٤(
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 أا حبجة شاها وما األفعال تلك نرد أن نستطيع هل: السؤال ويبقى
 دون االتناومق خطاباتنا نضمنها أن نستطيع وهل العريب؟ املعجم يف ترد مل

  فصاحتها؟ على دليل
 فصيح من األفعال هذه بإخراج جنزم أن نستطيع ال أننا صحيح: أقول

 أن علينا لكن بفصاحتها جنزم أن معه نستطيع ال الذي بالقدر العرب كالم
 معاجم حفظته ما على نقتصر وأن ،واإلبداعية الرمسية كتاباتنا يف نتحاشاها

 واملشرقي املغريب يعرفه الذي عليه معا هو احملفوظ ذلك ألن ؛العربية
 من لفظه معىن إىل يهتد مل وإذا الضاد، بلغة نطق ممن واجلنويب والشمايل

 لكل الباب فتح لو أما ،العربية معاجم من معجم يف إليها اهتدى ذاكرته
 يكتب ما أن من الرغم على ،العربية عقد فسينفرط أصحاا ا ليكتب هلجة

  . املعاجم بطون يف يدون ومل حيفظ مل انه إالّ األصل عريب نيكو قد باللهجة
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 النتائــج

 الفعل دراسة خالل من جازان هلجة يف السريعة اجلولة هذه أفضت
  : يلي فيما إمجاهلا ميكن نتائج إىل فيها
 يف ذلك يتجلى وثيقة، صلة الفصحى باللغة جازان هلجة صلة زالت ما -١

 ال املستعملني بعض كان وإن صيحةف ألفعال املنطقة أبناء استعمال
 .األصل فصيحة أا يعرف

 الفصحى يف وضعها عن لفظياً حتريفاً حرفت جازان هلجة يف أفعال مثة -٢
 حذف أو حرف على حرف تقدمي أو حرف مكان حرف بإبدال إما

 .إخل... حرف زيادة أو حرف

 فيها تستعملها مل معاٍن يف فصيحة ألفعال اللهجة استعمال الغريب من -٣
 . اللغة معاجم تسجلها مل أو ،الفصحى اللغة

 ،واشتقاقها العربية تصاريف على تسري كثرية أفعاالً جازان هلجة تضم -٤
 . تسجلها مل املعاجم أن إالّ

 للفصيح، العامي ورد الفصحى باللغة لربطها الباب يفتح اللهجات دراسة -٥
   .الباحث ظرن وجهة من جيمعهم وال اللغة أبناء يفرق استعماهلا لكن
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  الدراسة مصادر ثبت
 .ت.د بريوت، العلمية، الكتب دار البالغة، أساس  -١
 السوري، العلمي امع البيطار، جت حممد: حتقيق العربية، أسرار -٢

 ).ت.د (دمشق
 حملمد ،)جاورها وما جازان وادي-امة (جازان منطقة هلجة أصالة -٣

 .م٢٠٠٢ هـ،١٤٢٣ للنشر، الدولية املعراج دار ،١ط شامي،
 ،١ط الغامدي، سعد: حتقيق مالك، البن الكالم، بتثليث اإلعالم إكمال -٤

 .م١٩٩٤-هـ١٤٠٤ املكرمة، مكة القرى، أم جامعة مطبوعات
 دار شريي، علي: حتقيق للزبيدي، القاموس، جواهر من العروس تاج -٥

 .م١٩٩٤-هـ١٤٠٤ بريوت، الفكر،
- هـ١٤٠٨ وت،بري العلمية، الكتب دار ،١ط للجرجاين، التعريفات، -٦

 .م١٩٦٧
 بريوت، الكتب، عامل ،١ط القوطية، البن األفعال، كتاب ذيب -٧

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
 الدار ،"آخرون"و هارون، السالم عبد: حتقيق لألزهري، اللغة، ذيب -٨

 .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧ والترمجة، للتأليف املصرية
 .هـ١٣٤٥ بريوت، صادر، دار ،١ط دريد، البن اللغة، مجهرة -٩

 .ت.ان على شرح األمشوين، طبعة احلليب، مصر، دحاشية الصب -١٠
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :توطئة
 مذهٍب، وليس ِقراءةً يف كتاٍب، فهو يناقش هذا البحثُ ِقراءةٌ نقِديةٌ يف

نظرية اللغة الثالثة من خالل أحد منظّريها وهو الدكتور أمحد املعتوق يف 
وهو ". دراسة يف قضية اللغة العربية الوسطى"، "نظرية اللغة الثالثة "كتابه

 كما انتهت إىل الدكتور املعتوق الذي يعد ؛يعرض إىل أسس هذه النظرية
 من خالل  فهو يتناول.ملنظّرين هلا تفصيالً وتناوالً للقضايا املتعلقة اأكثر ا

والبحث . كتابه جلَّ القضايا واملسائل اليت عرض هلا أصحاب هذه النظرية
حة،  اليت تنال من العربية الفصييناقش طائفة كبرية من األفكار، واالنتقادات

  . يومواليت نراها تتكاثر يوما إثْر
 تتناول -كما املذهب الذي ينتمي إليه–تور املعتوق فدراسة الدك

أن العربية الفصيحة انتهت من جل قضية شغلت كثريا من الباحثني، وهي 
حياة العرب يف العصر احلديث أو كادت؛ ألا قصرت عما يناط ا، وجيب 

أو كلي وهم بعد ذلك منازل، . أن نبحث عن بديل مناسب هلا جزئي
 أمثال صروف وسبيتا وفولرس ووملور ؛ىل العامية صراحةفمنهم من دعا إ

ومنهم من رأى أن حنافظ على العربية . ١وولكوكس وسالمة موسى وغريهم
الفصيحة، وال نتجاهل العامية، فتمخض فكرهم عن لغة أمسوها ثالثةً أو 

 .، تكون يف متناول عامة الناس وخاصتهم٢وسطى أو وسيطة أو خمفّفة
                                 

  .تاريخ الدعوة إىل العامية، نفوسة: ينظر ١
 =اللغة العربية، تارخيها، ومستويات تأثريها، كيس فرستيغ، ترمجة حممد : ينظر ٢
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صة، ويتسمح فيها ما ال يتسمح يف الفصيحة، وتأخذ من ليست عامية خال
ومن دعاة هذه . وهي ذا تفارق من دعا إىل العامية صراحة. كلٍّ بطرف

وإن كان بعامة ملحقًا بدعاة ، ١اللغة أنيس فرحية يف جانب من طروحاته
، وقد انتهت إىل الدكتور ٣، وحممد كامل حسني٢العامية، وساطع احلصري

على أنّ املعتوق سيتناول دعوم ويظهر قصورها عن حتقيق الغاية . املعتوق
ني وعلى املعنيفهو ينهج جا خمتلفًا، ويرى أن دعوته فريدة، . املنشودة

  . املسارعة إىل األخذ ا قبل أن يفِْلت زمام األمور من أيديهم

  :   بناء الدراسة )١: ١(
البحث عن وسيط " األولَ بـ   تقع دراسة املعتوق يف ثالثة فصول، وسم

، "الوسيط بني العربية الفصحى والعامية" ، والثاين بـ"بني اللغة العربيِة واللغة األجنبية
وكما نرى ". اللغة الثالثة ودور أجهزة اإلعالم املسموعة واملرئية" والثالث بـ

فالدراسة منقسمة على اجلملة قسمني، قسم يبحث عن وسيط بني العربية 
 من جهة، واألجنبية والعامية من جهة -على حد تعبري الدارس –) ىالفصح(

  .أخرى، وقسم يبحث يف الكالم على دور أجهزة األعالم يف التنظري هلذه اللغة
  ــــــــــــــ

  .١٣٠: م٢٠٠٣، ١الشرقاوي، الس األعلى للثقافة، القاهرة، ط  =
نظريات "، و"حنو عربية ميسرة"، و"اللهجات وأسلوب دراستها: "ينظر كتب فرحية ١

  .١١١": يف اللغة
اللغة : وينظر". اللهجات وأسلوب دراستها"نظر مقدمته لكتاب أنيس فرحية ي ٢

 .١١٧ :الثالثة
 .، دار املعارف، مصر"اللغة العربية املعاصرة" ينظر كتابه  ٣
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 قامت عليهما ِدعامتنيوسأتناول يف هذا البحث اللغة الثالثة من خالل 
 ميثّل مثرة ، ومها املنهج النظري، واجلانب التطبيقي، الذي الاملؤلفنظرية 
 وحسب، بل مثرة كلّ من يدعو إىل هذه اللغة، وما انتهوا إليه املؤلفدراسة 

من هذه النظرية، تصرحيا بذلك أم تعريضا، وسيندرج حتت كلٍّ منهما 
  .عنوانات جتلّي فلسفة هذه النظرية

  : دواعي اللغة الثالثة)٢: ١(
ة، وعما ميكن أن يبقيها يبدو املؤلف معنيا بالتحديات اليت تواجهها العربي

صامدة أمام تلك التحديات، وميهد الرتقائها أو يذلل العقبات اليت حتول دون 
التمكن منها، وجعلها لغة حية مرنة متطورة معربة عن مستجدات العصر 

وهو يذكر يف هذا اإلطار تساؤالً مستمرا عن إمكانية إجياد . ومستلزمات التطور
يف واقعها مستوى لغويا يقف وسطًا بني الفصحى لغة حمكية، تعين " لغة ثالثة"

األدب، وبني العامية وهلجاا احمللية املختلفة، وتكون مبرتلة لغة مشتركة سليمة 
وهو يفضي إىل أن هذه اللغة . معافاة سائغة، جييدها اخلاصة وال يعجز عنها العامة

تمع العريب، ويف تضييق تسهم يف حتقيق املزيد من دميقراطية العلم واملعرفة يف ا
  .الفجوات الثقافية بني طبقات اتمع

وقضية إسهام اللغة الثالثة يف حتقيق دميقراطية العلم واملعرفة وحريتهما 
يكررها الدكتور املعتوق غري مرة يف دراسته، وقد نادى ا دعاة " ومنو الفكر

 وهم من منها علىكبري   وهي تنهض يف قدر. العامية من قبل، كما سنرى
أكرب األوهام اليت بنيت عليها نظرية هذه اللغة عند املعتوق وغريه، وهو أن 

. تعلّم هذه اللغة وإتقاا أقل كلفة، وأيسر سبالً من تعلم العربية الفصيحة
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 يف يكتنفها الكثري من الغموضوعلى الرغم من ذلك فهذه املصطلحات 
ري القارئ كيف حالت وال يد. استخدام املؤلف، فهو يذكرها وال يعقّب

مبا " اللغة الثالثة"اللغة العربية الفصيحة دون حتقق هذه املفهومات، وستقوم 
  . وسأتناول هذه القضية الحقًا! عجزت دونه الفصيحة؟

أو الدعوة " اللغة الثالثة"إنّ من بني البواعث األساسية للتساؤل عن 
بولة بوصفها لغة كتابة،  الظن بأن العامية غري مق- املؤلف كما يرى –إليها 

ويكثر االعتراض على استعماهلا يف كثري من جماالت التعليم واإلعالم 
كما أن معرفة الفصحى الراقية من جانب آخر غري متيسرة . والتثقيف

للكثريين من أبناء الشعب العريب، ويصعب التمكن منها حنوا وصرفًا 
غريات االجتماعية ومفرداٍت وأصوالً، والسيما يف ظل التحوالت والت

اللغة "وبناء على كل هذا فـ. واحلضارية والظروف الثقافية واللغوية الراهنة
احملكية اليت يدعو إليها،  ميكن أن تكون احلل األمثل لألزمة اليت " الثالثة

تواجهها اللغة العربية الفصيحة، أو العرب مع لغتهم يف العصر احلاضر؛ 
ر الواصل بينهما، والقاسم املشترك الذي فتصبح هذه اللغة الوسيط أو اجلس

وهو يرى أنّ هذا االقتراح جيب أن يوضع . يلتقي عنده أفراد اتمع العريب
موضع التنفيذ يف أسرع ما ميكن، أخذًا بالنتائج اخلطرية اليت تترتب على 
الوضع اللغوي القائم يف كل أحناء العامل العريب؛ إذ يزداد استخدام العامية يف 

وسائل اإلعالم املسموعة الدراسة يف املدارس واجلامعات، ويف فصول 
  . ، فضالً عن عامة املثقفنيواملرئية

يف كالمه على ما ميكننا أن نسميه العربية " اللغة الفصحى"واملؤلف يكرر 
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وأُِصر على . السليمة، وهو نعت نراه عند الكثري ممن يعاجلون قضايا اللغة العربية
ال وجود للفصحى اآلن، فهي اللغة العليا، اليت مل يعد هلا من ، و"الفصيحة"مسمى 

مناذج بعد عصر االستشهاد إال طائفة من الكتاب والشعراء من أمثال عبد احلميد 
فيجب . الكاتب وابن املقفع واجلاحظ واجلرجاين، وبشار وأيب متام واملتنيب وأضرام

أرباا يف كل زمان قلة،  وذا املعىن عسري،أن نقر بأن مطلب الفصحى على ه
  !فكيف بنا وقد وصلت حالنا إىل ما وصلت إليه؟

واللغة الثالثة احملكية كما يراها ويبحث يف أسسها وقواعد إرسائها 
وعوامل تنميتها ال تكمن أمهيتها فقط يف كوا لغة مشتركة تضمن جانبا مهما 

ملزيد من الوعي من الوحدة على الصعيد القطري والقومي، وتسهم يف حتقيق ا
ومنو الفكر يف جمتمعنا العريب، بل إن من شأا على حد قوله أن يئ للكثري من 
قطاعات اتمع املزيد من فرص التفاعل مع معطيات فصحى التراث العريب، 

حيث يعبد الطريق وتعود . ومع نصوصها البليغة وأساليبها البيانية الرفيعة
فقضية اللغة . م التواصل مع هذه الفصحى العاليةاألمساع  وتردم الفجوات أما

الثالثة اليت تتناوهلا الدراسة هي قضية البحث فيما يؤدي إىل استمرارية فهم 
القرآن وعلومه، ليس من قبل فئة أو فئات معينة من املتخصصني، وإمنا من قبل 

  .مجهور املتعلمني ومجاهري املثقفني يف نطاقهم الواسع
لف يقرر أن أمل األمة معقود بنواصي هذه اللغة وكما نرى فإن املؤ

الثالثة اليت اتصفت، كما يقرر قيمتها يف توحيد األمة، وحتقيق املزيد من 
الوعي ومنو الفكر يف اتمع العريب، وانفتاحها على احلرية والدميقراطية، 
فضالً عن ردمها الفجوات بني اتمع ولغته الفصيحة، ويئتها هلذا اتمع 
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وهذه عبارات يلبسها املؤلف لبوس . للتفاعل مع فصحى التراث العريب
  . الواقع الذي يكاد يلمسه

  : حدود اللغة الثالثة )٣: ١(
؟ وهل ميكن أن تسمى لغة بالفعل، وهل "ما حدود هذه اللغة الثالثة"

ميكن أن حتل حملّ الفصحى يف التواصل مع التراث ومع نتاجات الفكر املعاصر 
ومن جانب آخر ملاذا ال نسعى بدالً من البحث عن ... له ومعطياته؟بكل أشكا

لغة ثالثة إىل إحالل العربية الفصحى الراقية بدالً منها؟ هذه أسئلة يطرحها 
وهو يقر أنّ دراسته املختصرة ال تتسع . املؤلف، يف سبيل حتديد معامل هذه اللغة

ى إىل طرح ما ميكن أن ميهد للرد على هذه األسئلة ومناقشتها كلها، وإمنا تسع
احملكية اليت تصلح " اللغة الثالثة"للتوسع يف حبثها، و مدى إمكانية تطوير نظرية 

  .للتعليم يف كلّ جماالته، وللتثقيف واإلعالم بشكل عام
 هي إسهام يف تطوير نظرية ما - يقول املؤلفكما-فهذه الدراسة 

ت من قبل، يف أُطُر فكرية ؛ ألن هذه النظرية طُرح"اللغة الثالثة"مسي بـ
وهي تطرح رؤية . مقترحة، ويف صور متباينة، وبعنوانات أو تسميات خمتلفة

نقدية جديدة مبسطة لبعض مواصفات هذه اللغة، باعتبارها مستوى لغويا 
  .١داخل اللغة، وليست لغة مميزة قائمة بذاا

"  الثالثةةغالل"وقد كرر .  يستحوذ عليه هاجس اللغة الثالثةاملؤلفإن 
ولو حسبنا كل اإلشارات . مرة )٢٨(يف املقدمة اليت بلغت ست صفحات 

                                 
 .١٣-٧: نظرية اللغة الثالثة ١



٣٧٩ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

 أحكم القبض على - كما يظهر-وهو . إليها لكان العدد أكثر من هذا
 أا مل -كما يرى–وقيمة دراسته . زمامها، وحدد أطرها والسري يف منهجها

  .العملي امليداينتقف عند اجلانب النظري، بل متيزت يف اال التطبيقي 
هو ذلك املستوى :" ولننظر إليه يزيد وصفها وضوحا؛ إذ يقول

اللغوي املنطوق الذي يستمد عناصره ومكوناته األساسية األوىل من فصحى 
 وروافدها الداخلية واخلارجية، وتكيف ،العصر مبختلف درجاا ومناذجها

ا اليت ال تبتعد عن فيه عناصر أخرى من العامية مبختلف أمناطها ودرجا
لتتكون أو تتطور من خالله .  ومقاييسها وقاعدا األساسية،أصول الفصحى

ومن خالل توفيقه ومجعه بني هذه العناصر، لغة عربية حمكية مشتركة وسيطة 
ال جيد املدرس وال تلميذه وال املذيع وال مستمعه أية ...عفوية أصيلة مبسطة 

لغة ال تعوض عن الفصحى األصيلة ...هلاصعوبة أو كلفة يف مواصلة استعما
الصافية النقية العالية، وال تكون بديلة عنها، وإمنا تكون إىل جانبها متطلعة 

  . ١"صاعدة دائما حنوها، مهيئة النتشارها وزيادة نفوذها وتعزيز مكانتها 
 تصف - إذا جاز لنا التعبري-وكما نرى فإن هذه الدفقات الرومانسية 

ترضة، بأوصاف لو وجدناها عند كاتب يف العصر العباسي لغة متخيلة مف
ونتوقّف ههنا أيضا على مصطلح . للعربية الفصحى لكان فيها الكثري من املبالغة

، فمصطلح الفصاحة حيمل إشكالية كبرية عند القدماء "فصحى العصر"
  . واحملدثني، والزج به يف هذا السياق ال خيدم قضية البحث الشائكة أصالً

                                 
  .٩٩-٩٨:  نظرية اللغة الثالثة١



٣٨٠                                                                          المحور الثاني

  :واقع العربية الفصيحة )٤: ١(
يتناول يف توطئته لفصله األول صراع العربية يف بلدان العامل العريب مع لغات 
. القوميات اليت تعيش يف تلك البلدان، فضالً عن صراعها مع لغات املستعمرين

هذه :"ويذكر إعراض املدرسني عن استعمال العربية، ومما يذكر من عبارام املهجنة
يلة احللوة يا أوالد، الزم ندردش بيها، ونتكلم ونتعامل دغري بيها، ما يف لغتنا األص

بل يتناول حديثًا ألساتذة بارزين . ١"حدا يا أوالد بده يتعلم منيح بسبب اللغة تبعه
متخصصني يف تدريس العربية يف مؤمتر عن العربية والتعريب ومشكالته ومهومه، 

لسه، وعاوزين،  بتعاتنا وبتوعهم، :  مثلوجتلجل ألسنتهم بكلمات وتراكيب حملية
  ٢..."ومايعرفوش، وشوية كالم حلوين

وهو يتكلم على حال مدرسي العربية يف اجلامعة اليت يدرس فيها   
اليت تنص قوانينها على تدريس " جامعة امللك فهد للبترول واملعادن"

 على -ا وكيف يتراطن أساتذ"املقررات الدراسية العلمية باللغة األجنبية،
وهو يسجل حوارين .  باإلجنليزية مع استخفاف بلغتهم األم-حد قوله

مهجنني تختلط فيهما الفصيحة والعامية واإلجنليزية؛ واحدا بني أستاذين يف 
تلك اجلامعة، وآخر من برنامج تلفزيوين بني مذيعة تلفزيونية ودكتوره 

معة أجنبية يف قطر، متخصصة يف التسويق والعالقات العامة، تدرس يف جا
وسأتناول هذين النموذجني الحقًا؛ ألنه يتخذمها منوذجني بعد إعادة 

ويطيل يف تسجيل هذا النمط من احلديث، وينتهي إىل . صياغتهما للغة الثالثة
                                 

 .١٦ :نفسه ١
 .١٦: نظرية اللغة الثالثة ٢



٣٨١ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

 حماولة غري ناجحة للمصاهرة بني العربية واإلجنليزية، هذا كالم يشكّل: قوله
ني لغتني ثابتتني أو بني مستويني من لغة إنه يف احلقيقة ويش وخلط، ليس ب

. واحدة فحسب، وإمنا بني العامية احمللية واألجنبية الدخيلة غري املفهومة أيضا
وهذا يفضي حتما على املدى البعيد إىل مزيد من الضعف يف اللغة القومية، 

وهو يستشهد على ما . مث إىل املزيد من اهتزاز مكانة اللغة بني أهلها وذويها
يذهب إليه مبا ذكره بعض الباحثني من حشو الكثري من املتكلمني يف حواضر 

  . ١املغرب العريب لغتهم العربية باأللفاظ الفرنسية

  :إشكالية المستغربين )٥: ١(
 -إنّ اإلشكالية عند الكثريين ممن يحشون لغتهم باأللفاظ والتراكيب األجنبية 

ذلك يبقى استعماهلم أللفاظها واصطالحاا  أم ال يتقنون هذه اللغة؛ ل-كما يرى 
يف أثناء ختاطبهم بلغتهم جامدا، فال يقدرون على استعمال اللفظ الواحد خارج 

 - وقد يؤدي اإلفراط يف استخدام هذا األسلوب .لسياق الذي أِلفوا استعماله فيها
إىل مسخ اللغة، وحتويلها إىل لغة هامشية معرضة لالنزواء  -على ما يقول 

ويفضي إىل سؤاله عن الطريق إىل جعل التزاوج إراديا مشروعا، لكي . واالنكماش
حيفظ ماء الوجه، وحيفظ لشخصية اللغة كياا وإرادا وحتررها، من دون أن حتيد 
عن سنة التطور الذي تقتضيه مدنية العصر، وأن تبتعد عن واقع احلياة وتبقى معزولة أو 

  .٢حمصورة يف زوايا التاريخ

                                 
  ٢١: نفسه ١
  .٢٢: نفسه ٢



٣٨٢                                                                          المحور الثاني

إنّ اإلفراط يف استخدام هذا األسلوب قد يؤدي إىل : ه قولُمن عجٍبو
مسخ اللغة، وكأن هذه األسلوب على هذه الشاكلة اليت سجلها ينقصه 

والكالم اخلطري أن جيعل املؤلف هذه النماذج املمسوخة دافعا . املسخ
 إما البتداع لغة ثالثة، واألشد خطرا بل عجبا، أنه جيعل اللغة بني طريقني،

 مشروعا، ومشروعيته يف – من األمثلة اليت ذكرها –أن جنعل هذا التزاوج 
 اللغة ماء وجهها وشخصيتها  لغة ثالثة، وإما أن تريقدطرح املؤلف إجيا
ط املؤلف يف صياغة هذه املوازنة ولسنا ندري كيف يتبس. وكياا وحتررها

 -هلا وال حيز لوجودها اليت ال واقع –اليت ال وجه هلا؟  فاللغة الثالثة 
ستحفظ ماء وجه اللغة العربية الفصيحة، اليت صمدت يف وجه كل حماوالت 

  !إقصائها وميشها، وستعيد إليها األمل يف اللحاق بركب احلضارة
وهو يقر بأن الكالم على اللغة الثالثة مبفهومها وطابعها املشار إليه   

لة حتقيق استقالل اهلوية اللغوية يفترض أن يأيت يف الواقع كمرحلة تالية ملرح
العامة وحتديد مالحمها، ورسم حدودها وحتديد استراتيجية الدفاع عنها، 

إال أن تزامن الصراع وتشابكه واتصاله يقود . ومحايتها من الغزو اخلارجي
  .١إىل التفكري يف حبث املرحلتني بنحو متزامن ويف سياق واحد

على جبهتني؛ جبهة حتقيق  ينبغي أن يكون -كما يرى-فالصراع   
استقالل اهلوية اللغوية العامة وحتديد مالحمها ومحايتها من الغزو اخلارجي، 

وهذه املصطلحات يلقيها املؤلف وكأننا . وجبهة البحث عن اللغة الثالثة
ولسنا . باللغويني قد اتفقوا عليها، وحددوا مفاهيمها، والسري يف حتقيقها

                                 
 .٢٤: نفسه ١



٣٨٣ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

الل اهلوية اللغوية على هذا املفهوم، ورسم ندري كيف سيحدد حتقيق استق
  !حدودها وحتديد استراتيجية الدفاع عنها؟

ومنهج املؤلف يف طرح نظريته يظهر ما يرجوه من اللغة الثالثة اليت   
يسعى إىل إنشائها والتنظري هلا، ولئن كان حممودا من املؤلف أن يعرض اإلطار 

ه فيه، فإن اإلسهاب يف حتديد النتائج العام للنتائج املرجوة من حبثه، قبل شروع
والتعامل معها كأا حقيقة واقعة، جيعله بال شك يف حيز يؤثر يف حرية البحث 
وسبل الوصول إىل تلك النتائج، وجيعل كل خطوطه مشدودة إىل نتائجه اليت 
قررها وحدد معاملها، بينما ينبغي ملنهج البحث وسبله أن تؤدي إىل تلك النتائج 

  .    ها، ولعلّ ذلك من مقاتل دراسة املعتوقوتؤكد

  :البحث عن وسيط بين العربية الفصيحة واألجنبية )١: ٢( 
، أول قضية يطرحها "البحث عن وسيط بني اللغة العربية واألجنبية

هل ستكون اللغة :  باألسئلة– على منهجه املعتاد –املؤلّف، ويستهل 
ة، وتجلى العربية عن هذه املواقع لتكتمل األجنبية يف النهاية لغة العلوم والثقاف

أم هل سنبقى على ظهر البغلة .. سنة التطور والتحضر اليت يريدها البعض
  ؟ ١تسري بنا حيث شاءت

وهو يتحدث عن مواقف بعض الكتاب أو املثقفني، وانبهارهم باللغة 
، ، وستغدو يوما ما لسان العامل كله"اإلسربانتو"اإلجنليزية، وأا ستكون 

فيزجرهم، ويعد هذه املواقف استسالمية، وينعى عليهم حمدودية وعيهم بالواقع 

                                 
 .٢٨: نفسه ١



٣٨٤                                                                          المحور الثاني

القومي واالجتماعي واحلضاري العريب املرتبط بلغات أجنبية عاملية غري 
اإلجنليزية، ويدعو إىل معاجلة الواقع اللغوي احلايل بكل الطرق، واليت منها 

  .١حلديث، بني األصيل واملولّد اجلديدتطوير لغة حمكية يزاوج فيها بني القدمي وا
وهنا ينبغي أن نشري إىل حقيقة ال خيطئها كل من يقرأ دراسة الدكتور 

 فيما سقط غريه فيه -املعتوق، فهو فيها كراكب احلبل، جيمع خوف السقوط 
  إىل عسر املسري، لذلك جنده يشفع كل فكرة يف -ممن دعا إىل العامية اخلالصة 

بعبارات تدل على قيمة العربية الفصيحة يف بنية هذه " الثة اللغة الث" سبيل 
اللغة، والتقارض الذي ينبغي أن يتم بينهما، مؤكدا أن ال بديل عن اللغة 

وهو يف كل هذا يسعى إىل إثبات ميزة دعوته من غريه، ممن . الفصيحة الراقية
و داعيا إىل دعا إىل لغة ثالثة أو وسطى أو خمففة، متجاهالً اللغة الفصيحة، أ

 يف إجياد - فيما أرى –وهو على حرصه ذلك مل يفلح . إحالل العامية حملها
والعربية الفصيحة، ونقاط التقائهما، ومواطن " اللغة الثالثة"قاسم مشترك بني 

  .  غري سبيل تلك-كما سنرى–تفارقهما؛ ذلك أن سبيل هذه 
تأثر مبناهج وهو يقف على ضرورة التخطيط اللغوي، وينتقد الرأي امل  
، "دع اللغة وشأا، تسري حيث شاءت هلا الظروف واملصادفات"البنيوية 

ويرى أن التسليم ذا الرأي يقضي بأن يقف كل أناس من لغتهم موقف 
املتفرجني أو املؤرخني أو الواصفني هلا فقط، بينما يتعارض هذا مع املفهوم 

للغة وخربائها؛ إذ يرون أن النظري الذي تتبناه الغالبية العظمى من علماء ا
من الواجب التدخل املنظم يف جمرى اللغة واستعماالا يف اتمع، وفقًا ملا 

                                 
  .٢٨: نفسه ١



٣٨٥ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

إال أن هذا التدخل ينبغي أن . تقضيه مصلحة األمة أو حاجاا أو طموحاا
يقوم يف اعتبارهم على أساس هندسة فنية حمكمة ووفق تنسيق دقيق منظم 

 ويف الدراسات املتطورة ، يف عصرنا احلديثيرتكز على ما أصبح يعرف
وهو ميثّل للتطور النظري والعملي باإلجنليزية، فما كانت . بالتخطيط اللغوي

 ،هذه اللغة لتنتشر انتشارها لوال اجلهود احلثيثة اليت بذلت يف التخطيط هلا
  . ١ويف رسم السياسات اليت تعمل على رعايتها ونشرها واالرتقاء ا

املؤلف يف هذا الصدد مل يتنكّب اجلادة، غري أن انتشار وما يذكره 
اللغة تبع للقوة االقتصادية والعسكرية بالدرجة األوىل، ويزيد يف هذا 
االنتشار أو حيد منه اهتمام الدول املتفوقة يف هذين االني بلغتها ووسائل 

، فاملسألة ليست مسألة ختطيط وحسب. انتشارها، ومنها التخطيط اللغوي
 يبذلون قصارى جهودهم يف سبيل نشر - على سبيل املثال -فالفرنسيون 

الفرنسية، يف إفريقيا بوجه خاص، ومع هذا فالفرنسية مل تنل حظوة 
  .اإلجنليزية وانتشارها

  :تجربة العربية في الصراع مع اللغات األجنبية )٢: ٢(
 غة؛ إذ يسجل ظهور ل٢"وقد وقف املؤلف على ما ذكره يوهان فك

 الذي استنطقه اسالنخ ساينااخلر اجلهري أيب مهجنة تبدت على لسان

                                 
 .٣٠: اللغة الثالثة ١
.                                                                                                                             ، وما بعدها١٨:العربية، دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب، يوهان فك ٢



٣٨٦                                                                          المحور الثاني

". ١ وكما جتيء تكون ،شريكاتنا يف هوازها وشريكاتنا يف مداينها: "احلجاج
ويذكر أن هذه اللغة ما لبثت أن اتسعت واتسع قاموسها من األلفاظ 

ثالثة، والصيغ والتراكيب األجنبية؛ مما أدى  إىل ظهور ما يشبه اللغة ال
شكلت ظاهرة مميزة، وقد كانت تقف موقف الوسيط أو الرابط بني العربية 
ولغات أجنبية من أعراق وأصول خمتلفة، وقد نشأت هذه اللغة إىل جانب 
اللغة العامية الدارجة، اليت اختلفت عنها يف مدى التأثر باللغات األجنبية 

مات واألوزان كما اختلفت يف جغرافية الكل. والتحرر من قيود األصل
  . والتراكيب العربية حبسب املواقع اإلقليمية يف اتمع العريب اإلسالمي

تستدعي " يوهان فك"ومسألة اللغة الثالثة اليت يستنتجها املؤلف من كالم 
 - بقطع النظر عن أي لغة خمصوصة-الوقوف، فقضية فساد اللسان، على التعميم 

 وال غرينا –ة على وجه هذه البسيطة، وحنن ظاهرةٌ ال ميكن أن تسلم منها أي مجاع
 ال ال ميكن أن نسلّم أن العرب يف العصر اجلاهلي مل يوجد بني ظهرانيهم من -

ِرضعته تانوال لُكْنةٌ ِلس فيحتي هانيةٌ بمجأمثال تاجر الدواب وموىل زياد، ومن ع 
ونوا منبتني عن العامل، وكان قبلُ سحيم عبد بين احلسحاس وغريهم؛ ألم مل يك

ولوال هذه احلقيقة ما . من بينهم العبد احلبشي، والتاجر الفارسي و الشامي و الرومي
 أر مل :قال نهأ العالء بن عمرو أيب عن البصريون أصحابنا وزعم:" قال اجلاحظ

 لسان الذي" :بل أين هذا كله من قوله تعاىل". ٢واحلجاج احلسن من أفصح روينيقَ

                                 
 .١/٩٨:البيان والتبيني ١
 .١/٩٩: البيان والتبيني ٢



٣٨٧ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

  ! ؟"١لحدون إليه أعجميي
وما أظن أن هذا كله يغيب عن املؤلف، فهذه قضية طبيعية ال حتتاج 

على أننا ال ننكر أن هذه الظاهرة استفحلت مع اختالط العرب . إىل إثبات
بغريهم يف ظل اإلسالم، ذكر ذلك يوهان فك أم جعله دبر أذنه، وال شك 

سب تأثرهم وتعاملهم ،فقد تبدت يف أن كلّ جمتمع كان فيه أمثال هؤالء، حب
أما أن نِسمها باللغة الثالثة، . هذه الظاهرة حبسب البيئة اليت وجدت فيها

 أن جنمع كل هذه املؤلف يرىفهذه تسمية لغري مسمى، إال إن كان 
 من شىت االجتاهات، ونصبها يف بوتقة - إن جاز التعبري-اخلروقات اللغوية 

وال العلمي؛ ذلك أن  ثالثة، وما هذا باملنطق البحثيواحدة نسميها اللغة ال
فمصطلح اللغة هلذه التشوهات اللغوية .  ونتائجه متباينة،معطياته خمتلفة

إشكالية كبرية، فاللغة نظام، له أركانه وأسسه، وهذا الذي ينطق به هؤالء 
  ! فوضى ال سراة هلا، فكيف ننعتها باللغة؟

  :مسألة االحتجاج في اللغة )٣: ٢(
 : إذ يقول برأي غاية يف اخلطورة؛يف مسألة االحتجاج يلقي املؤلف

نعم لقد كان هناك حتفظ  وتشدد يف احلفاظ على نقاء اللغة وصفائها يف 
أول األمر، وصل إىل درجة أن يتحاشى علماء اللغة األوائل االستشهاد 
باملروي عن شعراء القبائل اليت خالطت األمم األخرى؛ الحتمال فساد 

ولكنهم بعد تطور عصر التدوين عادوا ليحتفُوا بأولئك . غتهم باملخالطةل

                                 
  ١٠٣: النحل ١



٣٨٨                                                                          المحور الثاني

الشعراء، ويستشهدوا بشعرهم من دون وين وال جتريح، وعادوا ليصرحوا 
بأن اللغات على اختالفها كلها حجة، أي لغات : "على لسان ابن جين

ات العرب وهلجاا؛ وما ذلك إال ألم أدركوا أن املخالطة وتداخل اللغ
والتأثر ا واقع ال مفر منه، وال بد من االعتراف به ما دام هناك متازج 

 وهو يذكر أنّ العلماء استقروا على. ١وتبادل حضاري فاعل مستمر
االستشهاد بشعر املولّدين حىت بلغ املستشهد بشعره منهم أربعني شاعرا، 

تة وعشرون وقد استشهد ستة عشر من أئمة اللغة بشعرهم يف منت اللغة، وس
وخيلص املؤلف من هذه اآلراء إىل أن علماء العرب أدركوا آنذاك . يف النحو

أن األمة أصبحت تشهد عمليات تالقح وتصاهر فكري واسع النطاق، ال 
ميكنها معه أن تكتفي برصيدها اللغوي املوروث، فمن الصعب التوقف 

  .  ٢برصيد اللغة عند اخلُلّص من عرب البادية
و املؤلف .  واخللط- مبعناه اللغوي – حافلة بالتلفيق وهذه عبارات  

ههنا يلقي بآراء وتفسريات كأا مسلم ا، وهذا كله متهيد لتسويغ ما 
سيأيت به يف نظرية اللغة الثالثة، وهي آراء ليست ملبِِسة فحسب بل غاية يف 
 اخلطورة، ألا ختالف الواقع، فابن جني ال ميكن أن يكون مقصده ما ذهب

إليه املؤلِّف، ويتجاوز ما رسخ له اللغويون يف مسألة االستشهاد، بل ما بىن 
. عليه جلّ ما جاء يف كتبه،  وال ميكن أن يتسع كالمه حىت يضم املولدين

  . فاملؤلف انتزع هذا الباب من سياقه انتزاعا، وفسره مبا يوافق رأيه
                                 

  .٤٧-٤٦:نفسه ١
  ٤٧:نفسه ٢



٣٨٩ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

 قياس على فالناطق :"وأما ما اقتطعه من نص ابن جني فآخره ما يأيت
". منه اخري بِه جاء ما غري كان وإن ،خمطئ غري مِصيب العرب لغات من لغٍة

ولعل املؤلف أعلم مين بلغات العرب، فابن جين يعين التميميني واحلجازيني 
 : "إذ يقول" اخلصائص"ولينظر باب تعارض السماع والقياس يف . وأمثاهلم

  ألنك...غريه يف تِقسه ومل عليه جاء ما على باملسموع نطقْت تعارضا إذا
 تقيس ال بعد من إنك مث ،أمثلتهم ذلك مجيع يف وحتتِذى بلغتهم تنطق إمنا

باب إمجاع أهل العربية مىت يكون حجة، إذ "ولينظر بعد ذلك . ١"غريه عليه
 يده خصمك أعطاك إذا حجة يكون إمنا البلدين أهل إمجاع أن  اعلم:"يقول

 فال بذلك يده يعط مل إن فأما ،املنصوص على واملقيس ،نصوصامل خيالف أالّ
 وليتدبر رأي األخفش الذي ساقه ابن جين يف". ٢عليه حجة إمجاعهم يكون

 وذهب إىل أن اختالف لغات :"شيء من اختالف اللغات، وعلّته؛ إذ يقول
 وإن كان ،العرب إمنا أتاها من قبل أن أول ما وضع منها وضع على خالف

سوقا على صحة وقياس، مث أحدثوا من بعد أشياء كثرية للحاجة إليها، ه مكل
 واحد ا، وإن كان كلّغري أا على قياس ما كان وضع يف األصل خمتلفً

 وليقف على تفصيل ابن فارس هلذا". ٣اا من صحة القياس حظًآخذً
 وإذا كان. ٤وأوجهه" باب القول يف اختالف لغات العرب" االختالف يف 

                                 
 .١/١١٧:اخلصائص ١
  .١/١٨٩/نفسه ٢
  .٢/٢٩:اخلصائص ٣
 .٢٨:الصاحيب يف فقه اللغة ٤



٣٩٠                                                                          المحور الثاني

  !  هؤالء كذلك فما حال من بعدهم عند ابن جني؟حال
وسأُورد حكاية ذكرها الربقوقي عن الواحدي ال تظهر مغاالة ابن 
جني وحسب، على خالف ما صوره املؤلف، بل تشدد اللغويني املتأخرين 

ففي القصيدة األوىل اليت امتدح ا . ومتحيصهم ملا يستخدم من األلفاظ
  :اء فيها هذا البيتاملتنيب سيف الدولة ج

  وقد يتزيا باهلوى غري أهلِه
 

  ويستصحب اإلنسانُ من ال يالئمه    
" يتزيا"سألته؛ أي املتنيب، عن قوله : قال ابن جني صديق املتنيب وراوية شعره   

جرت به :فكيف تقِْدم عليه؟ قال: قلت. ال: هل تعرفه يف اللغة أو يف كتاب قدمي؟ قال
قياسه : ما عندك فيه؟ قلت: أترضى بشيء تورده العامة؟ قال: قلت. ستعمالعادة اال

زوى " ، وأصله "واو " ، وعينه "الزي " من أين لك؟ قلت ألنه من : قال". يتزوى " 
وقد غاب عن ابن جني واملتنيب معا . ١"، فانقلبت الواو ياء لسكوا وانكسار ما قبلها"

مة، وأن علمني من أعالم الفصاحة والبالغة قد أساغاها أا ليست من كالم العا
  . ٣"عيون األخبار " ، وابن قتيبة يف ٢"البيان " واستخدماها، وأعين اجلاحظ يف 

وهذه صورة جلية . ومع هذا رأينا تنطُّس ابن جني واستخذاء املتنيب
تنيب بوجه ولعلّ ما دار بني اللغويني يف شعر امل. عن تشدد اللغويني املتأخرين

خاص، على النمط الذي جاء عن ابن جين آنفًا يظهر هذا التشدد؛ ألن 
  .الشعر أدور وأسير بني الناس

                                 
  . ٤/٤٥: ديوان املتنيب، شرح عبد الرمحن الربقوقي ١
  ".رجع الكالم إىل القول يف العصا"، ٤٤٣: البيان والتبيني ٢
 ".باب احلُمق .  " ٢/٤٩: عيون األخبار ٣



٣٩١ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

 بكالم املولدين فأقل ما يقال فيه بأنه دأما كالمه على االستشها
وقول . خمالفة للواقع، وتبسيط مسألة من أشد مسائل العربية تعقيدا

ا على االستشهاد بشعر املولّدين فيه من املؤلف بأن العلماء استقرو
جتاوز احلقائق واالنتقاء ما فيه، ولريجع املؤلف إىل اللذين ألفوا يف 
االستشهاد اللغوي والنحوي ليتعرف حقيقة ما يقول، ولينظر يف كتاب 

أمجعوا على أنه ال يحتج " يف باب ) هـ٩١١ت(االقتراح  للسيوطي
شرحه حملمد بن الطيب ويف "بكالم املولدين واحملدثني 

حكم االحتجاج "يف الفرع الثامن من فصل ) هـ١١٧٠ت(الفاسي
، ومها من ١"وأنه ال حيتج بكالم املولدين واحملدثني": بكالم العرب

املتأخرين، وميثالن هذه القضية بأجلى وجوهها، وليوازن بني ما قااله 
. ٢"انةاخلز"وليقف على ما جاء به البغدادي يف مقدمة . وما جاء به

حملمد عيد، " الرواية واالستشهاد باللغة"وليتدبر أيضا ما جاء يف كتاب 
 الشواهد" ، و٣"االستشهاد واالحتجاج"وعلى األخص الفصل الثاين 

 ليتعرف موقف اللغويني والنحويني، فضال عما ٤"واالستشهاد يف النحو

                                 
 .٦١١:  طي االقتراحفيض نشر االنشراح من روض ١
 "يف الكالم الذي يصح االستشهاد به يف اللغة والنحو والصرف"خزانة األدب،  ٢

  .، وما بعدها١/٥:
 .، وما بعدها٩٩: الرواية واالستشهاد باللغة، حممد عيد ٣
 .الشواهد واالستشهاد يف النحو، لعبد اجلبار النايلة ٤



٣٩٢                                                                          المحور الثاني

أو بعض فاالستشهاد أو التمثل ببيت . ١جاء عند غري هؤالء من احملدثني
بيت للمولدين أو احملدثني عند اللغويني أو النحويني ال يعين أم 

 –استقروا على االستشهاد مبا قالوا، وتشدد النحويني واللغويني يف هذا 
  .  ظاهر، ال خيطئه إىل إال من عقد النية على هذا–وال نوافقهم 

)٤: ٢( المصطلح األجنبي:  
ؤلّف أنه ليس مثة مسوغ للطبيب ويف مواجهة املصطلح األجنيب يرى امل

على سبيل املثال استخدام املصطلحات األجنبية يف جمال العلوم الصحية، 
إصابة، ِحمية، التهاب : يف مقابل ... infection, hepatitis, diet:مثل

وهو يرى أن اخلطورة ليس يف استعمال هذه املصطلحات، أو ... كبد،
ا قد يرتبط ا من أدوات وكلمات العناصر اللغوية األجنبية فحسب بل م

أجنبية، مما يزيد من نسبة اإلدخال واخللط، ومن مث يفضي إىل زعزعة النظام 
وهو يذكر أمثلة على غرار األمثلة اليت سجلها . التركييب والنحوي للغتني معا

  . ٢سابقًا يف حديث األساتذة
 إن -ة جلُلّه والظاهر أن ما ينطق به األطباء على هذه الشاكلة ال عالق

 باملصطلحات وال بالتعريب، ومن مث الكالم على إشكالية -مل يكن كله 
وال نتجاهل وال ننكر اإلشكالية الكربى اليت . حتتاج العالج ال وجه له

                                 
املولد " وما بعدها، و٧٤:  حسناللغة والنحو لعباس: ينظر على سبيل املثال ١

 .١٩٥": واالحتجاج
  .، وما بعدها٥٨: نظرية اللغة الثالثة ٢



٣٩٣ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

 والطبية على وجه اخلصوص، ولكن ،نعانيها يف جمال املصطلحات العلمية
لالمباالة الذي ينقله هذه القضية ختتلف اختالفًا كبريا عن هذا العبث وا

  . املؤلف على ألسنة األساتذة، ويسيطر عليه مناذج ممن حوله منهم

  :األلفاظ األجنبية والوسيط اللغوي)٥: ٢(
قضية التعريب من القضايا اليت حاول املؤلّف تسخريها خلدمة نظريته 
يف سبيل اللغة الثالثة؛ إذ يعرض جلهود العرب يف هذه القضية كاجلواليقي، 

كلم على إدخال العرب يف العصر احلديث الكثري من األلفاظ والصيغ ويت
األجنبية، وينقل عن جممع اللغة العربية يف القاهرة إجازته استعمال بعض 

، فال "١األلفاظ األعجمية عند الضرورة على طريقة العرب يف تعريبهم
لغة مشاحة إذن يف إدخال ألفاظ وتراكيب أعجمية جديدة واستعماهلا يف ال

العلمية والتجارية، بل يف اللغة املكتوبة واملنطوقة بقدر ما تدعو إليه 
وإمنا املشاحة يف التسرع واملبالغة يف االقتراض من غري مربر، ويف ...الضرورة

ويعقّب  .٢اخللط اللغوي العشوائي اجلاري الناتج عن صرعة التقليد واالنبهار
الكلمات والتعبريات األجنبية وإذن فنحن إذ جنيز ألنفسنا إدخال :"قائالً

حمكية توفّق بني األصيل " وسطى"أو" لغة ثالثة"الدخيلة يف إطار تفكرينا يف 
والدخيل يف تزاوج حتتفظ فيه اللغة ويتها وطابعها اخلاص، إمنا نسري يف 
نفس الطريق الذي سلكه أسالفنا يف حماولة اخلالص ذه  اللغة من بني تيار 

                                 
 .٦٧:نفسه ١
 .٦٨:نفسه ٢



٣٩٤                                                                          المحور الثاني

  . ١" تريد أن تفتح الباب على مصراعيه للدخيلالثورة اجلارفة اليت
هذه، " حنن" وثَم إشكالية كبرية يف كالم املؤلف تتبدى يف حتديد الـ

، واإلشكالية األخرى يف حتديد األلفاظ "فنحن جنيز ألنفسنا:"يف قوله 
واملصطلحات والتراكيب اليت ينبغي أن يدخلها املعنيون حتت باب الضرورة، 

" لضرورة يف اللغة الثالثة اليت يدعو إليها، ومن يقررها؟ وقوله وما حد هذه ا
، فمىت يكون "وإمنا املشاحة يف التسرع واملبالغة يف االقتراض من غري مربر

هذا اإلدخال تسرعا، ومىت يكون أناة وتدبرا؟ وأنا أزعم أن اطالعي على 
الدكتور ولو اطلع . جهود اامع، وجممع القاهرة بوجه خاص ال بأس به

، ودعك من ٢املعتوق على الكم الكبري الذي أجنزه جممع القاهرة اللغوي
جهود اامع األخرى كمجمع دمشق وامع األردين واملؤسسات الرمسية 
واخلاصة كمكتب تنسيق التعريب وغريه، لو اطلع عليها لَعرف ليس اجلهود 

عربة واملترمجة الشاقة اليت متخضت عن إقرار املصطلحات والتراكيب امل
وحسب، بل مصري جلّ تلك اجلهود من النكران واجلحود بعد كل هذا 

امع اللغوية واملؤسسات على نتاجها هذا .  العناء املمضفإذا كانت تلك ا
يف خدمة العربية الفصيحة، وما فيها من تنظيم وحتديد وحوارات، يقيمها 

 حد هلا، وال اتفاق علماء كبار هذا حاهلا، فكيف جبهود تتناول لغة ال
  عليها، ألناس ال حتديد هلويتهم، وال ملدى لقبوهلم ملثل هذه اللغة؟ 

ومما يذكره مثالً للتهجني حديث مشرف أكادميي إىل طالب جامعي، وهو 
                                 

 .٦٨: نفسه ١
 .ينظر أعمال جممع اللغة العربية بالقاهرة لرشاد احلمزاوي ٢



٣٩٥ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

، روح بكرة take it easyيا أخي هدي نفسك  :"النمط الذي يستهوي املؤلف
 midterm  أنت أخذت يف اـل major وال تقلق كثري على الـ ...clinicللـ   

 وهو يذكر خطورة هذا النهج، وما يفضي إليه من .good radeزي ما أتذكر 
كما يذكر التعبريات السائدة بني طلبة . خلط يف الصيغ والتراكيب واألدوات

معي "، واملتضمنة خرق القاعدة اللغوية، "جامعة امللك فهد للبترول واملعادن"
، أو يقول معي روميتني، أو )tow roommatesمعي"(زميلني يف الغرفة

. يقدم العدد على املعدود متأثرا باللغة املأخوذ منها) roommateمعي اثنني :(يقول
. ويستطرد يف حتليل هذا املثال، وما يفضي إليه من اخللط يف إعراب العدد وتثنيته

  . مث يستأنف يف سرد األمثلة من هذا النمط
قومي للحد من هذه االختالالت السعي إىل تطوير وهو يرى أن اإلجراء ال  

لغة ثالثة للتعليم والتثقيف العام، تقوم من حيث املادة والتكوين األساس على األلفاظ 
ويؤدي . والتراكيب والصيغ العربية الفصيحة، مث على ما تقتضيه املواقف اخلاصة

ألجنبية، متقيدة بشرط بالفعل إىل التوسع اللغوي املقبول من األلفاظ والتراكيب ا
  .١الضرورة أو العوز احلقيقي يف استعمال هذه األلفاظ والتراكيب

  : نماذج تطبيقية )٦: ٢(
إنّ اجلانب التطبيقي هو املعيار احلاسم لقياس أي نظرية، فهو الثمرة   

اليت ينعقد فيها التنظري منهجا عمليا ميكّن من احلكم عليها وقياس فعاليتها، 
اللغة "ب التطبيقي من هذه الدراسة، ويف إطار السعي إىل تطبيق ففي اجلان

                                 
 ٧٦ نفسه ١



٣٩٦                                                                          المحور الثاني

وينبغي تسجيل النصني . يذكر املؤلّف نصني بصورما املهجنة" الثالثة
واألول حوار بني أستاذين . للوقوف على معامل اللغة اليت يدعو إليها املؤلّف

وهو . مابشأن أحد طال"  جامعة امللك فهد للبترول واملعادن"عربيني يف 
  . يذكر النص، مث يصوغه بالصورة السليمة املبسطة اليت يدعو إليها

  :١النص األصلي* 
  .did you speak with himالطالب ...على فكرة إيش سويت مع-
 he is a very hard worker and polite يا أخي I didاحلقيقة -
student . بس املشكلة غيابات كثرية وهذا اـلabsenceعلى مستواه  حا يؤثر 
 warning and let his adivsor حكته حيرتل، إحنا حانديله) G.P.A(وأخريا ال

speak with him  ،وبعدين نشوف، ربنا يسهلby the way إيش الـ ،
office hourحكتك  ...I will ask him to meet youبكره . ... 

  :النص بصياغته الجديدة* 
  :ته السليمة املبسطة على النحو اآليت وهو يعمد إىل صياغة هذا النص بصور

على فكرة إيش سويت مع الطالب هل تكلمت معه؟ أنا تكلمت  "
 غياباته  املشكلة أنّ ولكن،إنه يا أخي طالب جمتهد ومؤدب. معه يف احلقيقة 

 وأخريا سوف بط ،كثرية، وهذه الغيابات ستؤثر على مستواه الدراسي
 ونطلب من مرشده األكادميي أن يتكلم ،اراسنوجه إليه إنذ. مبعدله العام

على فكرة، ما هي أوقات تواجدك يف . ربنا يسهل. معه، وسنرى

                                 
  .٧٩: نظرية اللغة الثالثة ١



٣٩٧ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

   ."سأطلب منه مقابلتك غدا... املكتب؟
هذه بطبيعة احلال صورة من الصور املقبولة من : "ويستأنف معلقًا  

 يكن حيث الصحة اللغوية والتعبريية، ميكن للقارئ الكرمي أن يلحظ أنه مل
من الصعب صياغة الفقرة اليت نقلناها ذه الصورة املبسطة املستغنية عن 

... األلفاظ والتراكيب األجنبية اليت أقحمت يف سابقتها من دون ضرورة
ليس فيها تلك القوة التعبريية، وذلك التأنق اجلمايل يف الصياغة والتركيب 

 يتعارض مع ولكنها من جانب آخر ال تتضمن ما ميكن أن... اللفظي
وينتهي من هذا النص إىل ". مقاييس التعبري الفصيح وقواعده األساسية

وهكذا أمكننا أن خنرج من هذا النص بنموذج للغة وسطى مبسطة  :القول
  .١اليت حنن بصددها" باللغة الثالثة"سهلة ميسرة، أو مبعىن آخر منوذج ملا مسي 

ليت تكلم عليها املؤلف من ههنا نقبض على زمام من أزمة اللغة الثالثة ا
وإذا حلّلنا النص السليم البديل، . الناحية التطبيقية طيلة الصفحات املاضية

 من حدود اللغة الثالثة اليت يدعو على شيءكما جاء به املؤلف؛ لنتعرف 
 صياغة - بصورة عامة –إليها، بصفته منوذجا هلذه اللغة جند أنه صاغ نصا 

وقد عمد إىل األلفاظ . عليه يف الصحف وأمثاهلالغوية متداولة، مما نقع 
األجنبية فأماطها من النص، وإىل هنا واللغة الثالثة ملّا تظهر، فأين جتلياا يف 

  هذا النص النموذج؟
على "تعبريات مثل  إن جتلياا تبدو يف إبقاء املؤلف على بعض ال

الكلمتني  مفهومة ومتداولة، ال متس بفصاحة -كما يقول-؛ ألا "فكرة
                                 

  .٨٠: نفسه ١



٣٩٨                                                                          المحور الثاني

اللتني تتركب منهما، وهي مسبوكة مبا ينبئ أا مترمجة حرفيا، وقد جند هلا 
فهي متداولة " أيش" متسعا من العربية،كما أبقى على - على ركاكتها -

فهي لفظة عامية الداللة، " سويت"أما . بني العامة، وهلا أصل يف الفصحى
  ".صنعت"، أو "عِملت"منها وال موجب هلا، وكان ميكن أن يستخدم بدالً 

ولسنا ندري أي شيء يدعو املؤلف ليظن أن هذا املتحدث بالنص 
الذي أورده يعنيه أن جيد أللفاظه بديالً، ويقلقه ويعكّر صفوه أال يعثر على 

على أنه ميكننا قبول النص املعاجل مع . مرادف فصيح لكلماته وتعبرياته
سامح فيه اللغة مع هؤالء؟ ومن تعديالت طفيفة، ولكن ما احلد الذي ستت

الذي سيتفرغ ألمثاهلم ليجد البدائل املناسبة من اللغة الثالثة املتخيلة ملا يلقون 
به من أفواههم، ومن سيفهرسه وينسق له املعجمات، ويفصل له األبواب، 
ويدرجه حتت املعاين اليت ينتمي إليها، مث ِمن بعد ذلك من الذي سيعرض 

سدة عليهم بغالف براق، أو صورة حمببة أنيقة، ويبث هذه البضاعة الكا
بينهم اجلوائز واألعطيات ليحثهم على استخدام ما يف معجمات اللغة الثالثة؟ 

وهي " تواجد"وإذا دققنا يف النص الذي صاغه املؤلف، وجدنا أنه استخدم 
؛ وهو إظهار احلب أو احلزن، "من األخطاء اللغوية الشائعة؛ ألن التواجد 

  ! الوجود، املعين به السياق، وعلى هذا ففي النص لغة رابعة أيضاغري
مث يأيت بالنموذج التطبيقي اآلخر، يسرد فيه كالما لدكتوره يف إحدى 

، "قطر"الفضائيات، وهي أستاذ يف جامعة فرجينيا كومني ويلث بـ 
متخصصة يف التسويق والعالقات العامة، وموضوعها املسابقة اليت جتريها 

  . معة املذكورة للطالبات يف األعمال الفنيةاجلا



٣٩٩ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

  :١النص األصلي* 
 مسموح إهلا أن تبعت إلنا -الطالبة ممكن تعمل أكثر من عمل فين-

، ممكن يكون sketch،ممكن  يكون )رمسة (drawingفقط واحد يكون إما 
storyboard أو ممكن يكون ،sketch form model .  

عبتو باملعلومات الشخصية، " form"مىت ما انتهوا بيكون هذا الـ-
 باللغة اإلجنليزية عن إيش فكرا explanation of the ideaهون بتعمل 

 a٤بدو يدخل بـ " form"، هذا الـokكانت، شو إللي ارتأتوا وليش 
envelope وحتط فيه امسها واسم مدرستها كله ،closed وعلى backside 

of the projectن على الـ ، ما بيصحش وال إيشي يكوfront side of 
the project إال اسم املشروع، هي بدها تعطي املشروع title . امعلوما

  .back of the projectطبعا  بيكون على الـ  form وال personalالـ 
بدو خيلص  competition تبع اـل launchingإحنا إذا عمالنا بنحكي أن -
 .١٥/١املشروع  لدخوله للجامعة حيكون لتسليم deadline نوفمرب اـل١٨حبوايل 

مىت ما وصلتنا املشاريع يف إحنا عدنا هناك جلنة متخصصة، طبعا ألنو إحنا 
 اللي موجودين هم أصالً من جامعة فريجينيا كومن teachersعدنا كل الـ 

يعين الـ  competitions، خربم كلها مبجال املعارض واـلuniversityولث 
art showsنقول زي ما ب. 

                                 
  .٨١: نظرية اللغة الثالثة ١



٤٠٠                                                                          المحور الثاني

  :النص بصياغته الجديدة* 
رمبا تعمل الطالبة أكثر من عمل فين، إال أنه ال حيق هلا أن تبعث - 

إال بعمل فين واحد، ميكن أن يكون هذا العمل رمسة، خمططًا قصة 
  ).ميكن التسكني يف الكلمات األخرية..(جمسمة، أو جمسما

ج مبعلوماا عندما تنتهي الطالبة من مشروعها تقوم بتعبئة النموذ -
بعد انتهاء .. الشخصية، وتشرح فكرا باللغة اإلجنليزية مع ذكر اهلدف منها 

الطالبة من تعبئة النموذج تقوم بكتابة امسها واسم مدرستها على اجلهة اخللفية من 
  .ورقة العمل املغلفة، مث ترسلها يف ظرف مناسب تكتب عليه اسم املشروع

وفمرب، وآخر موعد لتسليم املشروع  ن١٨ سوف تبدأ املسابقة قبل -
عندما تصل هذه املشاريع نبعثها إىل ...  يناير١٥ودخوله اجلامعة للتقييم هو 

الذين " جامعة فريجينيا كومن ولث"جلنة متخصصة  مكونة من مدرسي 
  ".لديهم خربة يف جمال املعارض واملسابقات والعروض الفنية

ه مل تكن هناك حاجة الستعمال من املالحظ أن :ويعلق املؤلف قائالً  
أي لفظ من األلفاظ األجنبية اليت استعملت يف النص األصلي، ورمبا أمكن 

 يف إطار التبسيط form, sketch, modelالتجاوز يف استعمال الكلمات 
والتسهيل الذي تسمح به اللغة الثالثة أحيانا عند احلاجة، أو بقصد التقريب 

واحلقيقة أن ال داعي إىل استعماهلا وهلا ...لعام أو القرب من لغة اجلمهور ا
  . بدائل قريبة سهلة التناول والتداول

  :أما بالنسبة لأللفاظ والصيغ اللغوية العامية ومن أمثلتها  
  .هنا/هلا/لنا= هون /إلنا/إهلا-



٤٠١ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

 /يصري/يكون = بيقدروا /بنحكي /بنقول /تعمل ب/بيصري/بيكون -
 .ذف الباءوكلها ال تقتضي سوى ح... تعمل

 .سوف يطلب/سيطلب/سيكون=   حينطلب/حيطلب/حيكون-
 . مألته/قليالً /عندنا /حنن /ألنه =  عبته /شوي/عدنا/إحنا/ألنو-
=   إللي ارتأتوا /يبعتولنا /زي ما /ما بيصحش /بدو يدخل/عن إيش-

 .الذي ارتأته/يبعثوا لنا /مثلما /ال يصح /سيدخل /عن أي شيء 
هذه األلفاظ والعبارات اليت أشري إىل أصوهلا أو " :فيعلق عليها قائالً

تراكيبها السليمة قد تكون مفهومة وميكن احتماهلا، وقبوهلا بوصفها 
وحنن حنيل . مفردات يف منطق التسامح العام يف اللغة الثالثة اليت حنن بصددها

  .١ههنا إىل تسامح مماثل من أنيس فرحية يف عربيته امليسرة فيما خيص الضمائر
ذين النموذجني يكون املؤلف قد أمتّ اجلانب التطبيقي يف الفصل   

وهذه هي بعض املعامل التطبيقية للغة الثالثة اليت يدعو . األول من دراسته
واحلقيقة أن هذه األلفاظ اليت يتسامح فيها املؤلف ال تتسامح فيها . إليها

 يف هذا فأي شيء اللغة، ال تشددا وال تزمتا، ولكن ِحفاظًا، فلو تساحمت
ميتنع من تساحمها؟ فهذه ألفاظ عامية، وال موجب إلجازا وال إلباسها 

وأين كالم املؤلف على دور هذه اللغة يف تقوية صلة . لبوسا غري لبوسها
الناشئني بالعربية، ويئة اتمع ملزيد من فرص التفاعل مع فصحى التراث، 

للغة اليت تردم الفجوات أمام التواصل مع ومع أساليبها البيانية الرفيعة؟ أين ا
الفصحى العالية؟ أين هذه اللغة من توحيد الناطقني على الصعيد القطري 

                                 
 .١٨٥، ١٣٠، ١٢٨:  عربية ميسرةحنو ١



٤٠٢                                                                          المحور الثاني

 بترسيخ هذه الصيغ العامية؟ وال يقلّ - على حد كالم املؤلف -والقومي
عنها إدخال األلفاظ األعجمية اليت أشار إليها، فال موجب هلا وال داعي 

  . هح باب موارب ال ميكن سد وفت-و بذلك  وقد صرح ه-لتجشمها
وهنا نشري إىل أن هذه الظاهرة التهجينية اليت ميثل هلا املؤلف يطلق 

، ميزج فيه املتحدث العاميةَ املغربية "الفرانكو أراب"عليها يف املغرب 
بعبارات وكلمات فرنسية، والنساء ميلن أكثر من الرجال إىل استخدام هذه 

التحقري "حممود الذوادي على هذه احلالة عند النساء الظاهرة، ويطلق 
؛ شعور بالدونية أمام املستعمر الفرنسي، وهذا يشترك فيه الرجال "املزدوج

 عقدة عقليِة اتمع - كما يقول –والنساء من هذه الفئة، وتزيد املرأة 
وممن رصد هذه الظاهرة مبكرا يف العصر احلديث . ١وتقاليده يف النظر إليها

  .٢"اللسان املرقّع"، وأطلق عليها "الرافعي"
والنماذج اليت يطرحها املؤلف، بعد، هلؤالء الذين خيلطون كالمهم العريب 
باإلجنليزية على وجه اخلصوص، هم على اجلملة متصنعون ويريدون أن يضعهم 
السامع يف إطار فكري أو ثقايف حمدد، متاما كما أن الذي خياطب اآلخرين بلهجته 

 إليهم انتماءه اجلغرايف واالجتماعي، مع الفارق أنّ الثاين يتكلم على طبيعته، يوصل
وهذا حكم مبين على األلفاظ والتراكيب . واآلخر يزور الكالم ليصل إىل مبتغاه

العربية اليت يستخدمها هؤالء، وأن جلوءهم إىل هذا النمط من احلديث، ال ينم عن 
  . صلحون شاهدا وال مثاالًضعف يف العربية، وهم على ذلك ال ي

                                 
  .١٥٤:اللغة العربية يف العصر احلديث ١
 .٢/٢٧٩":وحي القلم" ٢



٤٠٣ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

والذي يستدعي الوقوف أن املؤلف نفسه يسقط هذه اللغة، ويصوغها 
وقلمه يرتعش، ويستشعر هشاشتها حينما يعقّب على النص اجلديد الذي 
صاغه؛ فاأللفاظ األجنبية اليت يتسمح فيها يرى أن ال داعي الستخدامها ما 

ا تسمح فيه من ألفاظ وعبارات وم. دام مثة بدائل سهلة التداول والتناول
يستدرك "عامية، صرح بالتوائها وبعدها عن النظام العريب السوي؛ إذ

لكن من شأا أن تزيد التعبري غموضا والتواًء، وبعدا عن النظام العريب :"قائالً
على أن الناظر ال . ١السوي السليم، عند اتصاهلا باأللفاظ والعبارات األجنبية

فإذا كانت هذه . ضا، غري أا خملوطة بالعامية خلطًا أفسدهايرى فيها غمو
    ! حال اللغة مع من ينظّر هلا فكيف نقنع غريه باستخدامها؟

  الثنائية اللغوية)٧: ٢(
إنّ تعلّم اللغة األجنبية ضرورة حضارية، على أالّ يكون ذلك على 

وهو يذكر أن . حساب إضعاف اللغة األم، ومل يتنكّب املؤلّف اجلادة يف هذا
كثرة استخدام املفردات األجنبية خيلق ثنائية لغوية غري متكافئة تؤدي إىل 

كما أن هذه الثنائية جتعل الوظائف التعليمية . إضعاف اللغتني لدى الفرد
وعلى ذلك فإن التطلع . واإلعالمية والتثقيفية اليت تؤدى باللغة القومية قاصرة

تعليمية واإلعالمية يقضي باستعمال احلد إىل إجناح العمليات أو الوظائف ال
األدىن من املفردات األجنبية ومصطلحاا، ويهيئ لتطوير لغة ثالثة عربية 

 توازن بني ضرورة االنفتاح والعمل على تنمية اللغة، وبني ضرورة ،حمكية

                                 
 .٨٣:نفسه ١



٤٠٤                                                                          المحور الثاني

  . ١االعتزاز باللغة والعمل على صيانتها
 وآثارها اللغوية وخطورة الثنائية القائمة على اخللط والتهجني  

 ال متت بصلة إىل ما - يف رأيي-واالجتماعية ال جيادل فيها أحد، على أا 
األمثلة، وهذه احلوارات اليت  يسجلها ليست من الثنائية يف شيء؛ ضرب لهي 

 ، يف لغتهذلك أن الثنائية ههنا تعين قصور الفرد متكلما أو باحثًا أو غري ذلك
فيعمد إىل سد نقصه يف لغته؛ يف يف بلد أجنيب، حبكم الدراسة أو املعيشة 

ومن البين أن .  باللغة اليت درسها أو عايشها،أو التعبري الكتابة أو التدريس
هذا املفهوم أو ما يفضي إليه ال ينطبق على النماذج اليت مثل هلا املؤلف، 

اليت واألمثلة . وأسلوب املتحدثني يف استخدامهم العربية ينبئ ذه احلقيقة
يطرحها بعد ذلك فردية ومعزولة، فال جيوز له أن يتخذها منوذجا، اللهم إال 

 أو فئة حمدودة، كأساتذة جامعة امللك ا أراد أن يدرس جمتمعا خمصوصاإذ
أما أن جيعل منها قضية تؤرق اللغة، . فهد للبترول واملعادن وطالا مثالً

ا من القضايا الفرعية اليت عرض على الرغم من أن كثري. ودد وجودها فال
هلا املؤلف جديرة بأن تأخذ مسة القضايا اليت دد العربية يف صميمها، وعلى 

  .  األخص املصطلحات، ولكن يف غري السياق الذي عرضه

  :الوسيط بين العربية الفصحى والعامية )١: ٣(
تني، ال ميكن الكالم هنا على لغة ثالثة مستقلة تتوسط بني لغتني خمتلف

الذي يقف بني " املستوى اللغوي الثالث"وإمنا احلديث، عن الوسيط أو 

                                 
 .٨٦: نفسه ١



٤٠٥ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

فهو ال يؤمن بأن . ، كذا يقول املؤلِّف١"مستويني رئيسني للغة قومية واحدة
وإمنا :"العامية لغة مستقلة، كما يذهب إىل ذلك بعض الباحثني؛ إذ يقول

 ا منحدرة من الفصحى متطورة عنها، مرتبطةانعتقد بأ٢"ا ارتباطًا كبري .
ويعرض لبعض الدارسني املصريني الذين ذهبوا إىل استقالل العامية املصرية 

، فيجعل هذا خيص اللهجة املصرية ٣على اختالف مستوياا استقالالً تاما
وحدها، فال ينسحب على غريها كاللهجات اخلليجية والعربية األخرى؛ إذ 

ويستشهد مبا .   غريبة على الفصحى تراكيب لغوية- على حد قوله –فيها 
دراسات يف هلجات شرقي " م جونستون يف كتابه.انتهى إليه املستشرق ت

إن ثقافة اجلزيرة العربية يف جمملها ثقافة منحدرة :"؛ إذ يقول"اجلزيرة العربية
". من أصول عربية قدمية، مل يؤثر فيها الدخيل الوافد إال بقدر ضئيل جدا

اميات العربية بالنسبة إىل اللغة العربية األوىل الفصيحة ما وينتهي إىل أن الع
هي يف الواقع إال مبثابة أوعية خمتلفة األحجام واألشكال، أُفرغ فيها من 
مصب أو معني واحد، فاختذ ما صب فيها أحجاما كأحجامها وأشكاالً 

  .٤"كأشكاهلا، فاملادة هي نفسها املادة األصل

                                 
  .٨٩: اللغة الثالثة ١
 .٩٠:اللغة الثالثة ٢
موقف اللغة " مستويات العربية املعاصرة يف مصرللسعيد حممد بدوي، و: ينظر ٣

 اجلزء ٢٠٥جملة جممع الللغة العربية  بالقاهرة ، "العربية العامية من اللغة الفصحى
  .٩٠: وينظر اللغة الثالثة. السابع

  .٩٤:اللغة الثالثة ٤



٤٠٦                                                                          المحور الثاني

سيط شديد جديد، بل تسطيح ملسألة وهذا الذي يذكره املؤلف تب
غاية يف التعقيد، فبادئًا حنن نؤيده أن العاميات العربية ليست لغات، بل هي 

 ال تنتمي إىل نظام مستقل ينهض ا ألن ،خليط من املفردات والتراكيب
على أن هذا التسطيح الذي يذكره من أن العاميات . تكون لغة مستقلة

ما هي يف الواقع إال مبرتلة "العربية األوىل الفصيحة العربية بالنسبة إىل اللغة 
ال " أوعية خمتلفة األحجام واألشكال، أفرغ فيها من مصب أو معني واحد

ميكن األخذ به، يف وطن مترامي األطراف، منتهك السيادة، نقطة التقاء بني 
والتسليم بأن العاميات منحدرة . اآلفاق، وحمطة للعبور إىل شىت االجتاهات

 جلها من العربية الفصيحة رأي ذو خطر كبري، وسنجد املؤلف يتبنى هذا يف
  .  املذهب ليبين عليه حكما أشد خطورة

فال ميكن أن تكون هلجات املغرب العريب على بعدها ووثاقة اتصاهلا بأوروبا، 
وما خيالطها من فرنسية وإيطالية وأسبانية فضالً عن األمازيغية أحسن حاالً من 

وذهاب املؤلِّف إىل إمكانية إخراج العامية املصرية من حكمه على . ملصريةاللهجة ا
 إذ فيها رواسب من اللغة –العاميات العربية؛ ألن فيها تراكيب غريبة عن الفصحى 

 يشي بأن سائر العاميات العربية -الفرعونية على حد قوله، وبعض اللغات األخرى 
 عامية عربية تنبئ بأن هذا خيالف الواقع، ووقفة بسيطة على أية. ال حتمل هذه السمة

فضال عن أن دقة احلكم تفتقر إىل دراسات معمقة، وليس إىل حكم انطباعي ملعرفة 
قرب العاميات أو بعدها من العربية األم، وإال فقد جعل عبد الواحد وايف أقرب 

ة يف واعترض أمحد املبارك وجعل هلج. ١اللهجات إىل الفصيحة احلجازيةَ واملصريةَ
                                 

 .١٤٢: ، اد املوسى"قيم الثبوت وقوى التحول"اللغة العربية يف العصر احلديث  ١



٤٠٧ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

ومارون عبود ينقل عن أمحد . ١أواسط السودان أدىن اللهجات إىل العربية الفصحى
وذهب إبراهيم . فارس الشدياق أن اللهجة اللبنانية أقرب اللهجات إىل الفصحى

كما –بل املالطية . ٢حركات إىل أن الدارجة املغربية أدىن اللهجات إىل الفصحى
  . ٣"لعربية بكل تأكيد قد انشعبت عن ا–يقول أحد الباحثني 

 – لو سلمنا به –أما الذي يستشهد به املؤلف مما ذكره جونستون 
فقد كان يف بيئة ما قبل الثورة النفطية، وهو يف مقدمته حيدد الزمن مبنتصف 

 - وجلّهم من غري العرب –، قبل أن يتدفق عشرات املاليني ٤القرن املاضي
يجها االجتماعي من احلاضنة حىت حفار إىل اجلزيرة العربية، ويتغلغلوا يف نس

على أن املؤلف ينحى هذا . القبور، ويغريوا طبيعتها السكانية ومن مث اللهجية
  .املنحى ليسوغ ما يذهب إليه من اللغة الثالثة كما سنرى

والدافع للبحث عن وسيط بني العربية الفصيحة والعامية على حد قول 
حى العربية وعاميتها، لتكون وسطًا  ختفيف حدة الصراع حول فص-املؤلف 

بني الفصحى اليت يزعم البعض بعدها عن احلياة الفعلية العامة، أو الصعوبة 
يف إتقاا أو استحالة التمكن منها ومن قواعدها، وبني العامية اليت يزعم 
بعض آخر أن فيها من احليوية والفاعلية والقرب من الواقع العام ما يعزز 

ويكون هذا الوسيط مستوى لغويا . ي بتفوقها على الفصحىمكانتها، ويقض

                                 
 .١٤٢: نفسه ١
 .١٤٢:اللغة العربية يف العصر احلديث ٢
  .٣٠٥: اللغة املالطية وأصوهلا العربية ٣
  ٢٩: جونستون،. م.دراسات يف هلجات شرقي اجلزيرة العربية، ت ٤



٤٠٨                                                                          المحور الثاني

جديدا متطورا يقف موقف الرابط املوفق بينهما، مبرتلة جسر صاعد إىل 
  . ١الفصحى اخلالصة املرنة

  :سمات تجلّي هذه اللغة )٢: ٣(
عشر مسات جتلّي  بعد عرض املؤلف الكثري من جوانب نظريته، يحدد

ا لغة عربية حمكية، فصيحة سليمة يف تكوينها  أ: وتلخيصهاهذه اللغة،
العام، ولكنها ال تصل إىل مستوى اللغة األدبية يف االنتقاء والغربلة واكتمال 

وأن تكون لغة التعليم يف مجيع مراحله، ولغة . االستقامة يف النحو اإلعراب
 اإلعالم اجلماهريي يف معظم أشكاله، ولغة للثقافة والتثقيف احملكي عامة،

وهي . وقابلة ألن تصبح مشتركة بني أفراد اتمع العريب مبختلف طبقاته
تسري وفق العربية الفصحى، إال أا تظل بعيدة عن كل ما يضع العراقيل أمام 

وهلا من األلفاظ األجنبية املعربة والدخيلة نصيب . انسياا سائغة ميسرة
وهي . قلل ارتباطها بأصلهاواٍف، ولكنها خالصة يف متنها وبناء مفرداا مما ي

منسجمة مع مستجدات العصر، وظروفه املتطورة، ومع طباع الناس وذوقهم 
ومع مستويام الذهنية والفكرية واالجتماعية والثقافية، حيوية مرنة منفتحة 

وهي متخففة من كل ما مينع . على العصر تنمو بنموه، وتتسع مع اتساعه
 والفكر الذي يتم إيصاله ونشره ا، بعيدة من دميقراطيتها ودميقراطية األدب

.  اللغة القومية األوىلعن كل ما يقضي بالتفريط يف أي جانب من عناصر
 عن كل ما ينأى باجليل أو يفصله على املدى القريب أو البعيد وهي مترفّعة

                                 
 .٩٨-٩٦:اللغة الثالثة ١



٤٠٩ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

وأخريا فهي سهلة االكتساب، . عن نصوص وعناصر تراثه الفكري واألديب
  .١اوهلاببساطتها وكثرة تد

هذه   املؤلفبسطوهذه ألغاز أو قريبة من األلغاز، وال ندري كيف سي
فاللغة الثالثة تسري وفق اللغة . ظهر مستورهايِصل مقطوعها ويوالعبارات، 

، إال أا بعيدة عن العراقيل مما حيول دون انسياا سائغة ميسرة، "الفصحى"
وزها هذه اللغة، واليت ولو تفضل وفصل لنا طبيعة العراقيل اليت سوف جت

خارت الفصيحة دوا، مث حيدد لنا بعد ذلك عالقة هذه العراقيل ال نقول 
بفصاحة اللغة، بل بالعربية السليمة وأين هي منها؟ واإلشكاليات اليت تواجه 

، واللقاءات والندوات، حيلها املؤلف تالعربية الفصيحة يف كل املؤمترا
هلا من األلفاظ األجنبية املعربة "ليت يطرحها بعبارات يسرية؛ إذ هذه اللغة ا

 مما يقلل ،والدخيلة نصيب واٍف، ولكنها خالصة يف متنها وبناء مفرداا
وهي منسجمة مع مستجدات العصر، وظروفه املتطورة، . ارتباطها بأصلها

ومع طباع الناس وذوقهم ومع مستويام الذهنية والفكرية واالجتماعية 
إن العربية بفصحاها وفصيحها وسليمها،مل حتقق هذه ! ا؟ما هذ". والثقافية

املعادلة، وال حنسب أن لغة من لغات أهل األرض ميكن أن تتمتع ذه 
وهذه حقيقة ال . السمة، ألن طبيعة اللغة ال ميكن إخضاعها هلذه املفاهيم

 واحلريصني -أي لغة–فغاية املشتغلني باللغة . تغيب عن كل معين بشأن اللغة
  . نقائها أدىن من ذلك، وكثريا ما يعجزون عنهاعلى

                                 
  .١٠١-٩٩: نفسه ١



٤١٠                                                                          المحور الثاني

  :ديمقراطية اللغة )٣: ٣(    
إنّ مسألة  ختفف اللغة الثالثة من كل ما مينع من دميقراطيتها ودميقراطية 

 حتتاج - وقد كررها املؤلّف –األدب والفكر الذي يتم إيصاله ونشره ا 
نغالق والتجاهل الذي الصفحات الطوال لبسطها، وإطالعنا على التزمت واال

متارسه الفصحى، واستطاعت أن تتغلب عليه هذه اللغة اجلديدة، وهذا ال جرم 
طعن يف العربية الفصيحة أكثر مما هو مناداة بلغة ثالثة؛ ألنه يتجاهل هذا التاريخ 

. العريق واملشرف هلذه اللغة يف انفتاحها على كل ثقافات البشر، استيعابا وأداًء
وتصريح املؤلف .  ضمنا يعين عجزا يف العربية الفصيحة ال يف أهلهاوهذا الكالم

 حتصيل حاصل لصفات مناقضة - أيا كان فهمه هلا–بدميقراطية هذه اللغة 
– كما ذكرت آنفًا –وإن كانت بعض هذه املصطلحات . تتضمنها الفصيحة

لفة من تعلم تقوم عند املؤلف على وهم مفاده أن تعلم اللغة الثالثة أيسر وأقل ك
  . وسنرى جذور هذه املصطلحات عند دعاة العامية. الفصيحة، كما وهم غريه

ومثة مسة هلذه اللغة تزيد احلَرية يف أمرها، وهي أن اللغة الثالثة قد 
ختتلف من حيث العناصر املكونة ملتنها وطبيعة تركيبها اللغوي حبسب 

املؤثرة فيه، فيكون هلا طابع القطر، والعوامل التارخيية واجلغرافية واحلضارية 
ونتيجة هذا االختالف حيصل بعض اخلصوصية هلا يف . حملي أو إقليمي مميز

على أن هذه اخلصوصيات والفروقات اجلانبية من . جمتمع عريب دون آخر
املفترض أن تتضاءل وتتالشى مع مرور الزمن، والتركيز على استعمال 

نتيجة شيوع اللغة الثالثة لدى كافة مث . العناصر اللغوية الفصيحة املشتركة
دوائر التعليم واإلعالم وكافة اهليئات الثقافية والتثقيفية يف الوطن العريب، 



٤١١ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

  .حيث تتكرر اللقاءات وتتالقى األصوات واألفكار
وهذه امتدادات للدفقات الرومانسية، اليت تتنكّب سبيل البحث 

حملكية يريد هلا املؤلف أن تكون العلمي النظري والتطبيقي معا، فاللغة الثالثة ا
لغة التعليم يف مجيع مراحله، ولغة اإلعالم اجلماهريي، ولغة الثقافة والتثقيف 
احملكي عامة، وهو يريد هلا أن تكون ذا خصوصية من حيث العناصر املكونة 
ملتنها وطبيعة تركيبها اللغوي حبسب القطر والعوامل املؤثرة فيه، فيكون هلا 

 قطر ، مينحها كلّ"قوس قزح"مثل ستغدو أي أا .  إقليمي مميزطابع حملي أو
ومل يقل لنا املؤلف مدى هذا التميز وتلك اخلصوصية، ومن الذي يقرر . لونا

أسسها يف كل قطر ويعمل على اختيار مساا، واحلد الذي يكتفى به منها؟ 
ه أن هذ:" واإلشكالية الكبرية اليت يلقيها املؤلف بكل سالسة قوله

اخلصوصيات والفروقات اجلانبية من املفترض أن تتضاءل وتتالشى مع مرور 
  .وهو إشكال على إشكال، وتلبيس فوق تلبيس". الزمن

 فلو أجبنا عن كل األسئلة آنفة الذكر فكيف سيجعل املؤلف 
الفروقات اليت يؤسس هلا تتضاءل وتتالشى، وكيف سيجعل هؤالء أو 

نازلون عن هذه املكتسبات اليت أضفى عليها أولئك الناطقني ذه اللغة يت
مث ! املؤلف شرعية بينة؟ إنه اإلسفني الذي يدعو إىل التئام اخلشبة اليت شرخها

هو يقر من غري لفظ بأن هذه اللغة اليت يدعو إليها ويبين اآلمال عليها لغة 
قى ألن مسة اخلصوصية اليت يبين عليها هذه اللغة لن تب. آنية، وليس كما يأمل

نقَضثابتة، ومن مث ما بناه عليها سي .  



٤١٢                                                                          المحور الثاني

  :تاريخ اللغة الثالثة )٤: ٣(
إنّ الكالم على اللغة الثالثة ليس ِبدعا من القول كما يذكر املؤلِّف، 

متخير "وهو يضرب مثالً أمحد بن فارس؛ إذ يعرض لقوله يف كتابه 
والدون، وذلك ضرب يشترك فيه الِعلية : الكالم على ثالثة أَضرب": األلفاظ

. أدىن منازل القول، وضرب هو الوحشي، كان طباع قوم فذهب بذهام
وبني هذين ضرب مل يرتل نزول األول، وال ارتفع ارتفاع الثاين، وهو 
أحسن الثالثة يف السماع وألذّها يف األفواه، وأزينها يف اخلطابة وأعذا يف 

هذه هي اللغة الوسطى : ئالًويعلق قا". القريض وأدهلا على معرفة من خيتارها
وليعلم :"أو الثالثة اليت قصد إليها ابن فارس، وذلك مفهوم من صريح قوله

أن أول ما جيب على املؤلف والشاعر اجتباء السهل من اخلطاب واجتناب 
إليه من أن وال شك أن يف ذلك تأييدا ملا ذهبنا :" ، ويعلق قائالً"الوعر منه

ولقد ساق ابن فارس يف كتابه ... رها الرئيس وحمواأللفاظ هي صلب اللغة
من متخري األلفاظ والصيغ والتراكيب العربية املأثورة ما ميكن أن نتخذه 

  ".١مناذج وصورا من اللغة الثالثة
 كما صنع ،واملؤلف يكيف كالم ابن فارس على الوجهة اليت حيب

فأي . موافقد أغار على عباراته، فانتزعها من مض. بكالم ابن جني آنفا
ولننظر يف مقدمة ! لغة ثالثة هذه اليت استنتجها املؤلف من كالم ابن فارس؟

؛ إذ يقول يف األلفاظ  اليت ختيرها، وجعلها "متخير األلفاظ"كتاب ابن فارس 

                                 
 .١١١:اللغة الثالثة ١



٤١٣ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

وعولت يف أكثره على ألفاظ الشعراء بعد التنقري :"املؤلف منوذجا للغته الثالثة
اوينهم، فليعلم قارئه أنه كتاب يصلح ملن يرغب يف عن أشعارهم والتأمل لدو

فأين التنقري والتأمل . ١"جزل الكالم وحسنه، وملن جيود متييزه واختياره
إلنا، : وجزل الكالم وحسنه من اللغة الثالثة عند املؤلف اليت أجاز فيها

؟ ومن يتأمل كالم ابن فارس، يعرف مقصوده ...وهون، وحيكون وحيصري
والكالم الذاهب بذهاب أهله هو الكالم النادر، حىت ال يكاد . فاظذه األل
عند كالمه " الصاحيب"ولو نظر املؤلف أيضا يف كتاب ابن فارس . يستخدم

القول على أن لغة "على هذا الكالم الذي ذهب بذهاب أهله، يف باب 
   . الزداد معرفة مباهيته، وطبيعته٢العرب مل تنته إلينا بكليتها

بعنا الكتاب لوجدنا كثريا منهم يسجلون االختالفات اللغوية يف ولو تت
إن كان مثة –عصرهم مما مل يوجد عند من سبقهم، وقد كان حريا باملؤلف 

 أن جيعل ابن خلدون رائدا يف الكالم على اللغة الثالثة وليس ابن -لغة ثالثة
 لغة إن "ثنيفارس، ولننظر إليه يصرح يف مقدمته يف الفصل الثامن والثال

وذلك أنا جندها يف :"مريضر وِحالعرب هلذا العهد مستقلة مغايرة للغة م 
ومل يفقد منها إال بيان املقاصد والوفاء بالداللة على سنن اللسان املضري 

داللة احلركات على تعني الفاعل من املفعول فاعتاضوا منها بالتقدمي والتأخري 
وهذا تسجيل بين من ابن خلدون "  ٣وبقرائن تدل على خصوصيات املقاصد

                                 
 .٤٤: متخير األلفاظ ١
  . ٤٤: الصاحيب يف فقه اللغة ٢
  ٥٥٥:  مقدمة ابن خلدون٣



٤١٤                                                                          المحور الثاني

ال حيتاج إىل تأويل، بل يتفق يف بعض جوانبه مع اللغة اليت يدعو إليها 
املؤلف، فلو مسينا جتوزا اللغة اليت يتكلم عليها ابن خلدون يف القرن التاسع 

  !الثالثة فأي عدد سنرمز به إىل اللغة اليت يدعو إليها املؤلف؟

  :ين في سبيل اللغة الثالثةمحاوالت المحدث )٥: ٣(
يتناول املؤلف دعوات احملدثني يف هذا الصدد، ويرى أا ختالف 
مذهبه، فمذهبه أبين وأظهر، وأجدى من هذه الدعوات، فنحن نناقشه على 

  . ، وال خنوض يف تفصيالاهذا
وهو يذكر توفيق احلكيم وريادته يف إجياد فكرة هذه اللغة، كما بدت 

، يف إطار البحث عن لغة عربية معاصرة للمسرح "صفقةال"يف مسرحية 
العريب؛ إذ يرى احلكيم أن استخدام الفصحى وحدها أو العامية وحدها لغةً 
للمسرح أمر غري مقبول؛ ألن للمسرح دورا مشتركًا بني اخلاصة والعامة، 
فرأى أن خيوض جتربة لغة ال جتايف قواعد الفصحى، وهي يف الوقت نفسه مما 

  . ١أن ينطق به األشخاص، وال ينايف طبائعهم وال جو حيامميكن 
على أن املؤلف يرد أن تكون هذه اللغة اليت دعا إليها احلكيم مثاالً 
للغة وسطى أو ثالثة نتيجة الختالف شخصيات املسرحية اليت طبق فيها هذه 
 اللغة؛ إذ مل تكن يف مستوى واحد مطرد ومتوازن، وإمنا هي انعكاس للغة

 يف تبسيط لغة املسرحية، املؤلفعامة املثقفني احملكية، إضافة إىل أن حماولة 
وتسهيل عملية االنتقال فيها من مستوى ثقايف إىل آخر جعلها تتحرر من 

                                 
  .، وما بعدها١٥٦": الصفققة"ينظر مسرحية  ١



٤١٥ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

  .كثري من الضوابط، وتبدو متكلفة  وأشبه باملرقّعة
منا وال يرد على احلكيم برد املؤلف؛ ألن احلكيم مل يِرد إىل ما أراد، وإ

ومن مث فهو مل . تكلم على لغة حمدودة لنصوص معينة، ومجاهري خمصوصة
ينظّر للغة شاملة كاملة ترث الفصيحة، أو على األقل جتعل الفصيحة تسري يف 

وقد . ١ركاا، فتحملها حيث تشاء، وتلقيها حينما تريد كحال شاهد الزور
" الصفقة"، وختم احلكيم مسرحية أخرى له تلت ٢عدل عن هذا املذهب

بل نراه يف . ٣ببيان أعلن فيه أن العامية مقضي غليها بالزوال" الورطة " وهي 
 يبالغون يف تصيد اهلابط من إذا ستمر كتاب احلوار"يعلن أنه هذا البيان 

األلفاظ بغرض إضحاك الناس أو حبجة تصوير واقعنا فإننا سنظل نعيش يف 
   . ٤"جمتمع غارق أكثره يف السوقية واالبتذال

ويذكر املؤلف دعوة السعيد حممد بدوي إىل إجياد لغة ثالثة بني العامية 
والفصيحة، إال أنه يأخذ عليه اكتفاءه باحلديث الوصفي عن املستويات 
اللغوية السائدة يف مصر، وأنه مل يضع اللغة اليت عرض فكرا يف إطار حتليلي 

 احلُصري يفمث يعرض ملذهب ساطع .  ٥أو تطبيقي عملي يربز خصائصها

                                 
التراث والشعر " ي ضيف على لغة املسرح عند توفيق احلكيم  يف ينظر كالم شوق ١

  .، ما بعدها٢٤٥":واللغة
  .، وما بعدها٤٥٤: تاريخ الدعوة إىل العامية: ينظر ٢
 .١٩٩":الورطة"مسرحية  ٣
 .١٩٤: مسرحية الورطة ٤
  .١١٧:اللغة الثالثة ٥



٤١٦                                                                          المحور الثاني

؛ إذ يرى احلصري "اللهجات وأسلوب دراستها " تقدميه لكتاب أنيس فرحية 
السعي وراء : أن ال طريق للخالص من هذه البلبلة اللغوية إال بسبل ثالث

تعميم هلجة على البالد العربية، والثانية السعي لنشر الفصحى يف كل قطر 
. متوسطة بني األوىل والثانيةمن أقطار العربية، والثالثة  السري على طريقة 

ووجد احلل األمثل يف السبيل الثالثة، واحلُصري نفسه مع هذا يقر بصعوبة 
  . ١تبين هذه السبيل والعقبات اليت تنهض يف سبيل حتقيقها

أما فرحية الذي قدم له احلصري فهو يؤكد ضرورة وجود لغة عربية 
رحية صرحية صراحة ما حمكية بني العامية والفصحى، وإن مل تكن أفكار ف

 مل يِنب فكره على – كما يرى املؤلف –جاء به احلصري، وكال الكاتبني 
نظرية ثابتة تتوضح من خالهلا احلدود الفاصلة هلذه اللغة، وتتبين على حنو 
جلي الفروق املميزة هلا من حيث القواعد واألصول واملفردات والتراكيب 

ية، فهي عند االثنني أشبه بأمنية واألساليب بني كل من الفصحى والعام
متبوعة مبقترحات لبعض املواصفات أو املبادئ النظرية العامة، جاءت ضمن 

  .    الدعوة العامة إىل تيسري اللغة وإصالح مناهجها النحوية التقليدية
وهو يستعرض أفكار أنيس فرحية اليت يعاجل فيها قضية اللغة الوسطى، وينتهي 

مدعاة إلضعاف هذه اللغة وإحداث املزيد من البلبلة "ره كما يقولإىل نبذها؛ ألن أفكا
واالضطراب واالنفصام فيها واالنفصال عنها، وإن كانت مبطّنة بثوب اإلصالح 

 إال أن ينبذ فكر فرحية؛ ألن - على منهجه –وليس للمؤلف ". واالرتقاء والتيسري
  .موقفه من الفصيحة معروف، وهو ال يريد أن يكون يف عداده

                                 
 .٦":اللهجات وأسلوب دراستها " ينظر مقدمة  ١



٤١٧ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

اللغة العربية "ويف اخلتام يعرض ملذهب حممد كامل حسني يف كتابه 
، وينتهي إىل أا نظرية تقدمية متطورة "اللغة املخفّفة"ودعوته إىل " املعاصرة

 عرضة لعدد من املؤاخذات، - كما يرى -قياسا ملا طَرح سابقوه، غري أا 
وقواعد التركيب وأصول  وخمالفة القياس ،منها أا تدعو إىل جتاهل اإلعراب

املطابقة بني الفعل والفاعل يف التثنية أو التذكري والتأنيث، وغري ذلك مما مسح 
 بالتجاوز عنه والتسامح فيه، وهذا يعد من التبين لألخطاء الشائعة، املؤلف

وإذا كتبت هذه . ومن شأنه أن خيلق فرقًا بني اللغة احملكية واللغة املكتوبة
 أصبح لدينا نوعان من اللغة املكتوبة، الفصحى – املؤلفض كما افتر–اللغة 

واملخففة اليت ختالفها يف عدد من نواحي البناء والتركيب والتصريف، وهكذا 
كما أن اإلعراب الذي يرى كامل . تصبح لدينا ازدواجية من نوع جديد

حسني أن نغفله ونلغي احلرص عليه ونقلل االهتمام به ليس هو العقبة 
 أمام اجلاهلني باللغة العربية املعرضني عنها، إضافة إىل أن جتاهل الوحيدة

اإلعراب واللجوء إىل العشوائية يف بناء اجلمل وتركيب العبارات يفقد اللغة 
ومن عجب أن املؤلف يأخذ على حممد كامل . ١نظامها وهويتها املميزة

ري على النهج وهو يس.   ألنه افترض كتابتها؛ازدواجية اللغة اليت يدعو إليها
  . ٢يرجو للغته اليت يدعو إليها أن تكون لغة كتابة مستقبالً"نفسه، فهو 

وبصورة عامة فإنه يرى أن أيا من الباحثني الذين استعرض آراءهم 
فيما خيص اللغة الوسطى أو املخففة مل يطرح مفهوما متكامالً واضح احلدود 

                                 
  . وما بعدها٨٨: ربية املعاصرة، يف الفصحى املخففةينظر اللغة الع ١
  .١٠٤: ينظر اللغة الثالثة ٢



٤١٨                                                                          المحور الثاني

استوىف اخلصائص العامة اليت للمستوى اللغوي الذي مساه اللغة الثالثة، أو 
وضعها هلذا املستوى، أو جسد هذه اخلصائص على املستوى التطبيقي 

ه اللغة العربية يف نطاقها علي تكلمومعظم هؤالء الباحثني عىن مبا . العملي
وطروحات هؤالء .  وليس احملكي أو املنطوق الذي قصده املؤلف،املكتوب

نظرية املؤلف ال توازي ما وضعه من الباحثني وإن تالقت مع بعض مضامني 
  .تصور هلذه اللغة، وهو يتميز منهم بكثرة القضايا اليت عرض هلا

  :األسس والمقومات التي تشكّل منطلقات اللغة الثالثة )٦: ٣(
 إطار املعجم اللفظي : األسس ضمن إطارينوقد جعل املؤلّف هذه

لنظام اإلعرايب الذي يصلح الذي يفترض أن تقوم عليه اللغة الثالثة، مث إطار ا
؛ للتعرف وينبغي الوقوف على هذين اإلطارين وحتليل مضموما. أن تعتمده

  .، وحقيقة الدعامات اليت تقوم عليهاإىل إمكانية قيام هذه النظرية
معجم اللغة الثالثة واملصادر "أما األول فقد تناول فيه حتت عنوان 

  :أربعةَ موضوعات" األساسية

  :ستناد إلى الفصحىاال: أولها
إنّ أول ما يفترض أن تقوم عليه اللغة الثالثة يف بنائها وتكوين متنها 

 به ت هو ما ناسب احلياة احلاضرة واستأنس- على قول املؤلّف–األساسي 
النفوس واأللسن واألذواق من منت الفصحى املوروث، ورصيدها اجلديد 

 ا املدونة؛مل عليه معجمااملولد من األلفاظ والصيغ والتراكيب الذي تشت
لتتمكن من التمهيد لالرتقاء إىل اللغة العالية، فمعجمات اللغة تستند إىل 



٤١٩ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

ذخرية هائلة من األلفاظ والتراكيب واالصطالحات العامة العصرية، إضافة 
إىل كل ما يستحدث أو يطور من العناصر اللفظية العربية الفصيحة بطرق 

من اللغة الثالثة أن تعكس ولو بنحو تدرجيي بعض كما ينتظر . التنمية اللغوية
مجاليات العربية الفصحى العالية، وروعة فنون التعبري يف التراث األديب، 

  .ومناذجه الراقية غري البعيدة عن ذوق العصر
وقضية االستناد إىل الفصحى يف معجم اللغة الثالثة غامضة، والنموذجان 

 يف الفصلني األول والثاين يؤكدان أن اللغة اللذان ساقهما املؤلف على هذه اللغة
، حيفظ هيبتها وقيمتها الداللية والتراثية؛ "اللغة الثالثة"الفصيحة ال مكان هلا يف 

، قطعة جديدة )مبعناها الشعيب"(البهاليل"ألن هذه اللغة ستبدو مثل مرقّعات 
ميكن صارخة تالصق أخرى بالية، وهذا يزري بالفصيحة، فهي نظام مستقل ال 

أن خيلط بغريه ويفضي إىل نتيجة حممودة، فكيف باللغة الثالثة يف ظل هذه املعادلة 
ودعك من مسألة اختيار . ستعكس مجاليات الفصيحة؟ إن هذا ال يكون حبال

األلفاظ الفصيحة اليت تناسب احلياة العصرية وطبيعته ومن حيدده، وكل ما يفضي 
  .  إليه ذلك من اإلشكاالت

  



٤٢٠                                                                          المحور الثاني

  :االسترفاد من العامية: وثانيها
حتريف :"ويستهل املؤلِّف كالمه بتعريف حسن ظاظا للعامي بأنه

، وال يوافقه؛ ألنه فهم أضيق "١سوقي أللفاظ كانت من قبل عربية صحيحة
كل ما نطق أو تكلم به عامة الناس وتصرفوا يف "وهو يعرفه بأنه . مما يقصده

اديث واملخاطبات من عناصر أحاديثهم وخماطبام، بكل ما مجعت هذه األح
لفظية فصيحة وغري وفصيحة حمرفة أو مغرية أو مطورة، منقولة من العربية أو 

وكالم املؤلف صائب إىل حد بعيد، فتعريف ظاظا يفترض البيئة ". غريها
العربية النقية، ولذلك هو ضيق، وال يعطي هلذا املصطلح مفهومه الذي يليق 

على أننا جيب . م حييط باملصطلح إىل حد كبريبه، وتعريف املؤلف بين سلي
نقف على هذا التعريف، فهو ال يرد فيه على ظاظا وحسب، بل على نفسه 

أوعية خمتلفة األحجام "أيضا؛ إذ خيالف ما ذكره آنفًا من أن العامية 
  ".واألشكال، أفرغ فيها من مصب أو معني واحد

ات والتراكيب الفصيحة، ومذهبه يف العامية أن فيها إضافة إىل الكلم
واألخرى احملورة املنحدرة من أصول فصيحة كلماٍت وصيغا وتعبريات كانت 
غريبة أو جمهولة األصل، ولكنها عاشت مع الناس واكتسبت مع مرور الزمن 
ودوام االستعمال مدلوالت خاصة، وأصبحت هلا معانيها املميزة ووقعها 

إن يف هذه العامية ما ليس له بديل أو الصويت املؤثر واحملبب إىل النفوس، بل 
مثيل حي يف الفصحى، وإذا كنا ال نتورع من استعمال املصطلحات والصيغ 

                                 
 .٨٠: كالم العرب: ينظر ١
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واأللفاظ والتراكيب األجنبية الدخيلة يف التعليم واإلعالم والتثقيف املدون 
وكالم . فلماذا نتحرج من استعمال ألفاظ دارجة نابعة من حياة جمتمعنا نفسه

للغة حياة، وهذه احلياة هو العنصر :"توق يذكرنا بقول أنيس فرحيةالدكتور املع
إن الفصحى ليست لغة الكالم، فال يرجى منها أن تعرب عن احلياة . اإلنساين

  . ١"كما تستطيعه العامية...حبالوا ومرارا
ويستشهد جبهود جممع اللغة العربية بالقاهرة وتنويهه بدور العامية يف إغناء 

: الرحية:(أيت بعدد من األمثلة مما أجازه امع يف هذا اخلصوص، حنوالفصحى، وي
: واملراجيح. الولد والنسل: املصوغات، الضنا: واملائدة، الصيغة: الرائحة، السفرة

 –وهو يستخدم ...). شرد:وهج. حرم وضيق: وحرج. مجع: وحوش. واألرجيح
مما له أصل يف الفصحى وأُشرب  بعض األلفاظ العامية يف قصائده، -على ما يقول

ذَلّ، كذب، تزيد، :، اليت وردت يف لسان العرب مبعىن"زهف"معىن جديدا، ومنها 
كما . ، واستخدمت يف العامية مبعىن تشوق وتلهف، ورفرف كاحلمامة)هلك، دنا

وهو نوع من القوارب  البحرية اليت تستخدم يف صيد " سنبوك"استخدم أيضا 
ين اللؤلؤاألمساك، و ج.  

ويعرض البن األثري يف تقسيمه ألفاظ العامة إىل مستويات، فمنها ما هو 
اخلازباز، والربسام، واملندف، والشاطر، :مبتذل؛ألنه سخيف وضعيف، حنو

ومع هذا فقد ذكر أن هذه األلفاظ الضعيفة املبتذلة، ال يكاد خيلو . وأشباهها
ويعلّق املؤلف على كالم ابن . كِثرمنها شعر شاعر، ولكن منهم املقلّ ومنهم امل

وإذا كان شعراء كبار قدامى، قريبون من عهود صفاء اللغة ونقائها قد :"األثري
                                 

 .١٣٣: حنو عربية ميسرة ١
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جوزوا ألنفسهم استعمال هذه األلفاظ العامية السخيفة يف أشعارهم فأوىل أن 
ويضرب ". جيوزه غريهم، وال سيما إذا كانوا من الكتاب والشعراء املعاصرين

  .لكتاب يف استخدامهم بعض األلفاظ العاميةمثالً بعض ا
وكأننا باملؤلف يتصيد كل حلظة ضعف أو ختاذل يف تاريخ العربية، 

هن  لغة هذه اليت سداها ولُحمتها الو، فأي"ليستخدمها يف خدمة اللغة الثالثة
الكاتب ف. والضعف واخلَور؟ ويف كالم املؤلف خلط ينبغي التوقف عنده

نفسه مضطرا يف بعض تآليفه أن يعرض للعامية؛ ألنه  قد جيد أواملبدع
يوظفها لغرض معين وحمدود، وقد يصل به األمر إىل تسجيل ألفاظ أو 

 وإن ":البخالء"ولننظر اجلاحظ يقول يف مقدمة . تراكيب عامية كما هي
وجدمت يف هذا الكتاب حلنا أو كالما غري معا معدوالً عن جهته  ولفظً،بر

ا إمنا تركنا ذلك ألن اإلعراب يبغض هذا الباب وخيرجه من فاعلموا أن
 إذا ِمسعت :"بل نراه يف البيان حيذّر من اإلعراب فيها؛ إذ يقول. ١"حده

احلُشوة والطَّغام، فإياك وأن  بنادرٍة من نوادر العوام، وملْحة من ملَح
ا ِمن فيك خمرج عل هلاا، أو جتا حسنتستعِملَ فيها اإلعراب، أو تتخير هلا لفظً

ِريا، وِمن الذيسخرجها من صورا، وي ا؛ فإنّ ذلك يفسد اإلمتاع 
ومل جند أحدا يذكَر ".٢اأُِريدت له، ويذهب استطابتهم إياها واستمالحهم هل

  . عد هذا من املآخذ على اجلاحظ
 ميكن إال أما الشاعر فقد يلجأ إىل العامية خلدمة تعبري أو صورة ما، ال

                                 
 .١/٧٨:البخالء ١
 .١/٩١:البيان والتبيني ٢
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وقد يبالغ . أن تكون على هذا الوجه، وهذا مل يسلم منه كثري من الشعراء
من السخف واون، ومعارضته املقصودة ) ٣٩١ت(فيه ما بالغ ابن احلجاج

فالشعر قد . ١للشعر الرفيع، باستخدامه املبتذل واأللفاظ الفارسية بال وجه
أو شيئًا من ذلك؛ ألنه يعلم أن يوظف لفظة عامية أو رمزا تراثيا شعبيا 

ولكن الكالم على الشعر، أو . الصورة الشعرية مفتقرة إليه، لتكتمل داللتها
األدب بعامة يف هذه احلاالت اخلاصة شيء، والكالم على لغة ونظام شيء 

أما أن نبحث عن تاريخ اإلسفاف اللغوي لنتخذه ذريعة إلسفاف . آخر متاما
غة الفصيحة، ينبغي أن يترفع عنه كل من يبغي أشد منه فهذا هبوط بالل

ولكن املؤلف يريد أن يأخذ هذه األمثلة يف الشعر ليعمم . خريها وخدمتها
  .  حكمها، ويسيغه يف الكالم العادي

وهو يعرض لنمط من التعبريات العربية الفصيحة اليت استخدمت على 
ة الثالثة احملكية، فضالً غري وجهها، واليت ميكن السماح هلا يف االنضمام إىل اللغ

. يف أثناء: أثناء(عن استخدامها يف لغة التأليف العلمي والصحافة واإلعالم، حنو
على الرغم من : رغم كذا. مهم: أمر هام. يف النهاية: بالتايل. يف حني: بينما
وال مينع أن ما سبق قوله أو اقتراحه ال يعىن بأي : "ويستدرك قائالً..). كذا

ال إطالق احلبل على الغارب، والتمادي يف جتويز استعمال حال من األحو
إن . من دون قيد أو شرط.. األلفاظ العامية، أو العربية احملرفة عن أصوهلا

العربية سواء الفصحى أو اللغة الثالثة، اليت حنن بصددها يف غىن عما خيالف 

                                 
 .١٨٩: دراسة يف اللغة واللهجات واألساليب"ينظر، العربية  ١
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  .١"تهاالذوق العريب، أو خيرق مقاييس اللغة املوضوعة أو يتعارض مع سالم
وههنا أيضا خلط من منط آخر، فالتراكيب العربية اليت ذكرها واحملرفة 
عن أصوهلا استخدمها كثري من الكتاب وشاعت على ألسنتهم وأقالمهم، 
وفيها الكثري مما ميكن تسويغه وقبوله، بل يتبين عند البحث أن قسما منه 

تهم، وآخر موجود عند فصحاء الكتاب يف العصور األوىل فضال عن عام
وقد أبلى جممع القاهرة اللغوي يف هذا اجلانب بالء . دفعت به الترمجة

حممودا، وأقرت جلان األلفاظ واألساليب كثريا من هذه التراكيب بعد 
واملطلع على حماضر جلسات امع ومؤمتراته . حوارات وأحباث كثرية

  . يعرف الكثري يف هذه املسألة
 هلا أصل يف الفصيحة فينبغي احلذر عند وأما األلفاظ العامية اليت

 حينما أقر الكثري - فيما أرى -ومل تفهم جهود جممع القاهرة . اخلوض فيها
من هذه األلفاظ يف املنشورات األخرية الصادرة عنه فهمها احلقيقي وغرضها 

. ٢الرئيس، وعلى األخص يف اجلزء الثالث من كتاب األلفاظ واألساليب
 الذين ال يأون ،يرد ا البحث عن تسويغ كالم العامةفتلك األلفاظ مل 

على أي شيء كان نطقهم، ولكن تسويغ حاجة الكتاب إذا عرضوا هلذه 
األلفاظ يف شيء من أعماهلم، وبعض األعمال الفنية بشكل خاص كاملسرح 

أما أن تستخدم هذه األلفاظ اليت مترغت يف العامية يف لغة . والرواية وغريمها
                                 

 .١٥٧: نظرية اللغة الثالثة ١
تاب األلفاظ واألساليب  اجلزء الثالث، الصادر عن امع اللغوي يف القاهرة ينظر ك ٢

  .م٢٠٠٠
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ابة والبحث أو احلديث، متسكًا بأن هلا أصالً يف الفصحى فهو ابتذال، الكت
ولقد بالغ حممد خليفة . يترفع عنه كل من حترى املنطق السليم

حينما أغرق يف تأصيل كثري من األلفاظ العامية، ونظّر ) م١٩٨٨ت(التونسي
 ولذلك جند غالبا أن اللغويني والباحثني أبر. ١الستخدامها دون مسوغ

باأللفاظ العامية من الكتاب، ألم يدرسوا خلدمة البحث اللغوي، وأما 
 فيتحرون الفصاحة، أو العلو عن - الذين يعنون بسالمة منطقهم –الكتاب 

  .لغة العامة على األقل

  :اعتماد المفردات المولدة والمحدثة: وثالثها
اللفظ :"، وهوبادئًا ال يقبل املؤلف املعىن االصطالحي القدمي للمولّد

الذي استعمله الناس قدميا بعد عصر الرواية، كما يرد ما جاء به حسن ظاظا 
اللفظ العريب البناء الذي أعطي يف اللغة احلديثة معىن خمتلفًا عما كان "بأنه

بل يأخذ مبصطلح ". ٢العرب يعرفونه، مثل اجلريدة، الة، السيارة، الطيارة
 يعين االبتكار واإلحداث، وإجياد ما مل يسبق التوليد مبعناه الواسع، الذي

، ووفْقًا هلذا التعريف "وجوده يف اللغة من األلفاظ واملعاين قدميا أو حديثًا
الذي ارتضاه يصبح املولد من املفردات شامالً للمولد القدمي وللمحدث 
اجلديد، وللمولد اللفظي، وهو اللفظ العريب املبتكر واحملدث اجلديد بصيغته 

، كما ..."املتشرد واحلرامي، الشهرية، والعسكري، امللزمة: معناه، مثلو
                                 

وذلك يف زاوية مجال العربية يف جملة العريب، قد جمعت هذه البحوث وصدرت  ١
  .الكتاب التاسع" أضواء على لغتنا السمحة"عن جملة العريب حتت عنوان 

  .٧٩: كالم العرب ٢
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يشمل املولد املعنوي، وهو اللفظ الذي أعطي يف اللغة احلديثة معىن خيتلف 
املطعم، واجلريدة، والصحيفة، الة، : عما كان العرب يعرفونه، مثل

، فرادى أو كما ال يكتفي مبا استحدثه العلماء املتخصصون...". والسيارة
مجاعات، وال ما ابتدعه رجال الثقافة واإلعالم والصحة والتعليم، يف خمتلف 
مرافقه، بل ما اخترعه وخيترعه عامة الناس وجرى أو جيري على ألسنتهم 

  . ١ويشيع يف كالمهم، حىت يصبح مقبوالً عند أهل اللغة وخربائها
ق حيد من اإلشكال فيه، أما املولد فالعلماء مل يوفّقوا يف صياغة مفهوم دقي

وحنن نؤيد املؤلف فيما يرى من قصور تعريف . ٢ويظهر حدوده بشكل بين
ظاظا، على أن ما ارتضاه هو من التعريف رحب التخوم، منبسط احلاشية، وال 

والعبارة اليت أمت . يكاد يكون له ضابط، بل ال نبالغ إذا قلنا أنه جيوز حد الفوضى
لن نقول باستحالتها بل "  مقبوالً عند أهل اللغة وخربائهاحىت يصبح"ا تعريفه 

بصعوبتها اجلمة يف ضوء جتربة اامع اللغوية العربية، وجممع القاهرة على 
األخص، وكل من اطلع على جهود جممع القاهرة، وهو الذي يتبوأ الصدارة يف 

ستشهاد إال إن ابتدعنا عصرا جديدا لال. هذا الصدد، يعرف صدق هذا الكالم
  !. للغة الثالثة اليت يدعو إليها املؤلف

  :االقتراض من اللغة األجنبية: رابعا، وأخيرا
إنّ الدعوة إىل فتح باب االقتراض أمام اللغة العربية بكل مستوياا ال تعين 
القبول بأن يكون نصف هذه اللغة مستعارا مقترضا، كما كان عليه احلال يف 

                                 
  .١٥٩: نظرية اللغة الثالثة ١
 .، وما بعدها١٥٧": دراسة يف منو وتطور اللغة العربية بعد اإلسالم"ينظر املولد  ٢
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ا يذكر املؤلِّف، وإمنا تعين أن يفتح أمام األلفاظ الفارسية والتركية، كم
والتراكيب والتعبريات االصطالحية األجنبية أن تدخل يف اللغة العربية كما هي، 
أو بعد تغريات طفيفة يف نطقها وتركيب أصواا، وفق احلدود اليت يضعها خرباء 

أكثر أمام اللغة ورمبا احتيج لتوسيع هذا الباب . اللغة، ويقضي ا الذوق العام
الثالثة اليت حنن بصددها، لتستوعب ما تسرب إىل العامية من عناصر لغوية أجنبية 

وميكن أن تقترض اللغة الثالثة "ويضيف . واندمج وانصهر فيها مع مرور الزمن
من اللغات األجنبية اليت غلب التأثر ا ما تدعو الضرورة إليه يف عزة وتعفف 

 شأن الفصحى الراقية، بل ميكن أن تكون أكثر منها واعتدال، شأا يف ذلك
انفتاحا على اللغات األجنبية، وأكثر مرونة، ملا يراد هلا من الوساطة الفاعلة بني 

  .١"الفصحى الراقية والعامية الدارجة
وسأقتطع نصا عمليا على مدى قبول اللغة الثالثة للمولد عند املؤلّف؛ 

خل نطاق اللغة القومية أقرب إىل طبيعة هذه إن اللفظ املولد دا:"إذ يقول
وبذلك فإن قولنا ... اللغة وأنسب استعماالً، وأكثر مرونة من اللفظ األجنيب

أفضل ...ركبت احلافلة أو سيارة األجرة أو الطائرة وأكلت يف املقصف
اإليربلني، وأكلت يف .. ركبت األوتوبيس أو الباص أو : وأبقى من قولنا

وأخذت املريض ) املقصلة(وأخذ ارم إىل اجللوتني).. طعمامل(الريستورانت
وهو ). فحص(، وعمل له الدكتور جيكب"هوسبيتول"إىل " الكلينك"من 

وإن كان ذلك ال يعين رفض هذه الكلمات : على تفضيله ذاك يردف قائالً
كلها يف منطق التسامح الذي تتميز به اللغة الثالثة، حيث من اجلائز استعمال 

                                 
 .١٦٧: نظرية اللغة الثالثة ١
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  .  ١" وانتشر استعماله وخف على األلسن منهاما شاع
أقول بادئا إن جممع القاهرة اللغوي مع عدم اعترافه بالكثري من األساليب 

 بل رأى كثري من أعضاء امع -املعربة اليت تناوهلا بأا مترمجة من اللغات األجنبية
اليب الفصيحة  كان وراء غرابتها وبعدها من األس- ٢أا نقيصة ينبغي التربؤ منها

وقد حفلت حماضر اجللسات باحلوارات احلادة . ترمجة رابط أو لفظة على غري وجه
واملؤلف يرى أن نتجاوز هذا لندخل تراكيب وتعبريات . إلقرار هذه األساليب

اصطالحية أجنبية بعد تغريات طفيفة يف نطقها، وال ندري أي عربية هذه اليت 
ىل الفصحى، وليس إىل دركات اإلسفاف ستسلك بناطقها إىل درجات السمو إ

" واالبتذال؟ وأما النمط اجلديد الذي ذكره املؤلف يف االقتراض وهو االقتراض يف 
، فلسنا ندري بعد قبوله ضمنا للكلينك، واهلوسبتول  "٣عزة وتعفف واعتدال

مىت يكون االقتراض على هذه الصفة، ومىت .. والريستورانت واجللوكني واجليكب
  يف ذلة ودناءة وغلو؟ وكيف سيحد البحث العلمي هذه املصطلحات؟يكون 

  :اللغة الثالثة واإلعراب: وأما األساس الثاني فهو
 رداملؤلِّف عالمات اإلعراب ذات قيم داللية وأسلوبية، وهو ي يعد
مقوالت إلغاء اإلعراب ملا هلا من خطورة على اللغة وتراثها؛ إذ هي توسع 

                                 
 .١٧٢ -١٧١:نظرية اللغة الثالثة ١
، يف حبث أعضاء امع بعض ٣/١٨٣:يف أصول اللغة: ينظر على سبيل املثال ٢

األلفاظ "يف كتاب : كما ينظر". أنا كباحث"األساليب املترمجة، حنو 
 ". حىت أنت"، عند مناقشة أسلوب ٢/٢٣٨":واألساليب

  .السطر الثاين. ١٦٧: نظرية اللغة الثالثة ٣



٤٢٩ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

املكتوبة واللغة احملكية، ومن مثّ حترم اجليل الناشئ من حتقيق الشقة بني اللغة 
التواصل والتفاعل املطلوب مع مصدر رئيس أساسي لصقل الوجدان، وتنمية 

وعلى هذا فإن اللغة الثالثة ميكن أن ختضع . الفكر وروح األصالة واالنتماء
 مِرن، بكل وقانون صريفّ، إىل هذا املنهج املبسط واملتوازن يف التزام اإلعراب

دون أن يلتزم التزاما صارما بكل تفاصيله، ومن دون . ما تقترضه أو تأخذه
أن يكون التبيسط عشوائيا وجبهود فردية تتنازع فيها األهواء وتتوزعها 

  .االجتهادات، وتتصارع بينها املصاحل
واملؤهل لوضع القوانني النحوية والصرفية املشار "ويزيد على ذلك 

مع اللغة ومؤسساا العلمية والثقافية املعنية، تعد هلا من خربائها إليها جما
هيئات وجلانا تتوزع املهام وتتقاسم املسؤوليات، وتسري وفق ختطيط دقيق 
مدروس، ومنهج متتبع حمكم، تتابع من خالله التنقيح والتهذيب واإلصالح، 

تاج إليه الناشئة وتسعى إىل حتقيق ما تتطلبه احلياة ويفرضه واقع العصر، وحي
  .١"وأصحاب اللغة عامة

وما يزال املؤلف يستخدم لغة هائمة ال ميكن السيطرة عليها أو توجيهها، 
فهو يتكلم على القوانني الصرفية ومرونتها واإلعراب وقيمته، مث يتكلم على عدم 

، ومىت "واللين" " الصارم"االلتزام الصارم بالتفاصيل، غري أنه ال حيدد مفهوم 
جنب احلاكي هذا ومىت يلجأ إىل ذلك؟ ومىت يكون التبسيط  جبهود مجاعية ال يت

تتنازعها األهواء، وجتمعها االجتهادات، وتتآلف بينها املصاحل؟ مث نراه يتبسط يف 
الكالم على اللجان واهليئات اليت ستتوزع املهام يف وضع القواعد النحوية 

                                 
  . ومابعدها١٧٢: نظرية اللغة الثالثة ١



٤٣٠                                                                          المحور الثاني

مدروس، ومنهج متتبع حمكم، وتسري وفق ختطيط دقيق "والصرفية املبسطة 
تبسطَ السلطان الذي يأمر فيطاع، ويناِدي ... " وتسعى إىل التنقيح والتهذيب

  .فيلبى نداؤه
 إشكاليات املؤلف أنه مل يستفد درسا من جهود اهليئات  ومن أكرب

اليت خاضت هذه التجارب قبله على لغة واضحة املعامل بعلماء امتلك الكثري 
. صاحة، وأعين أعضاء اامع، وجممع القاهرة بوجه خاصمنهم ناصية الف

م، لتيسري ١٩٣٩وليتناول املشروع الذي قدمته وزارة املعارف املصرية عام 
ومن أقطابه طه حسني وأمحد أمني وعلي اجلارم وإبراهيم ، ١النحو والصرف

ومع احلوارات اليت خاضها أعضاء امع . مصطفى وغريهم من األعالم
مث خلفه مشروع لشوقي ضيف . ود التيسري فقد أخفق إخفاقا بيناإلقرار بن
، وقد نوقشت ٢م ينهض فيه مبا قصر دونه مشروع وزارة املعارف١٩٤٥

ا على جلسات كثرية، وما لبث أن أُقرا بندوقد أخفق أيضا كما . ٣بنوده بند
ولينظر املؤلف يف أسباب إخفاق هذه املشروعات، مث ليخرج . أخفق سابقه

 ت واللجان اليت يتكلم عليها تتنكّبلينا بفكر جيعل املؤسسات واملؤمتراع
  .  عوامل اإلخفاق هذه يف سبيل صياغة اللغة الثالثة

                                 
  .٧٧:جممع اللغة العربية يف ثالثني عاما: ينظر ١
 .٣/٢١٠: يف أصول اللغة: ينظر ٢
  .، وما بعدها٢٦٧: سني عاماًينظر جمموعة القرارت العلمية يف مخ ٣



٤٣١ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

  :النحو وإشكالية التعلّم )٧: ٣(
واملؤلف حيمل على مناهج تعليم اللغة العربية ومقرراا يف اتمع العريب بنحو 

شئة إىل ما ينمي ملكام اللغوية بالقدر الكايف، ال تشد النا" عام، إذ هي كما يقول
وال تريب فيهم اإلحساس بثراء لغتهم الفصحى ومجاهلا، أو تشجعهم على االجنذاب 
الطوعي ملا ميكن أن يرتقي بسليقتهم وحسهم اللغوي، بل إا يف الواقع تنفرهم من 

كما يعيب على . ١"لغتهم، وتزهدهم فيها، ملا تسلكه من طرق تقليدية يف تدريسها
  . املناهج وقوفها عند اجلانب النظري

وهو يستطرد ويطيل يف التركيز على هذا اجلانب، ويصف املناهج 
ويصوغ الكثري من . الدراسية على ما فيها من تطوير بالتخلف والقصور

العبارات اإلنشائية يف كيفية ذيب األلسنة وتطبيع السالئق، وتذوق 
فليست هذه اجلهود " ى سبب هذا التخلف،واملؤلف يعقّب عل. النصوص

كلها خائبة فاشلة، ولكن هناك تنازع واختالف يف األفكار، وتضارب يف 
اآلراء، وتناقض يف التوجهات، وتباين يف املسالك، أدى بال شك إىل خلق 

  ". ٢نوع من التردد والتذبذب يف احملصالت والنتائج
فاضة، واليت يم وإن القارئ ليعجب من تدفق هذه العبارات الفض

وال ندري وقد وقع على .  الواقعينها يف عوامل األحالم، ال على صعيدمضام
إكسري اخلالف عند السالفني، كيف سيأيت بثلة جديدة على سرر متقابلني، 

توافق يف األفكار، وتعانق يف اآلراء، وتآلف يف التوجهات، : يتسمون بـ
                                 

  .١٧٨ :  اللغة الثالثة١
  .١٨٥: نفسه ٢



٤٣٢                                                                          المحور الثاني

 من التصميم، والثبات يف واحتاد يف املسالك، يؤدي بال شك إىل نوع
وال ندري كيف يلقي الدكتور املؤلف هذه العبارات ! احملصالت والنتائج؟

وكأنه أحد دعاة مجهورية أفالطون ال قضية من أعقد وأشد املسالك خالفا 
واضطرابا؟ وليت هذا كله يكون يف لغة عرف شكلُها ومضموا، بل لغة 

  .هالمية مل تظهر إىل الوجود
جوم على املناهج فقد أمسى توطئة حممودة، يستهلّ ا كل من وأما اهل

يتناول قضية تيسري التعليم، أو البحث عن لغة جديدة، ولقد ام أنيس فرحية 
ولكن اإلشكالية ليست يف . ١من قبل واضعي املناهج باملتاجرين واملرتزقة

ية للغة  فكثري من املناهج الدراس- وحنن ال نربئها بعامة -املناهج وحسب 
العربية، يقوم على بنائها وصياغتها واختيار نصوصها علماء أفاضل، 

إن اإلشكالية . جيتهدون يف خدمة الناشئة، وتقدمي اللغة إليهم بأى حللها
الكربى هي يف توجيه السياسات العامة للناشئة، وال يفوت املطلع على 

متيقّن أن العربية يف السياسات التعليمية العربية اجلديدة أن يصدر عنها وهو 
حىت بلغ . كثري من مدارسنا وجامعاتنا أصبحت لغة ثانية، بل دون ذلك

ببعض املدارس واجلامعات العربية أا ترسل كل خماطباا ألعضائها باللغة 
وهذه مسألة يطول احلديث فيها، ولعل الدكتور املعتوق مطلع . اإلجنليزية

ت مسألة منهج قاصر وحسب، بل فاملسألة ليس. على الكثري من جوانبها
قضية معقدة ينهض فيها كلٌّ بطرف، واجلهات الرمسية تستقلّ بالطرف 

                                 
  . وما بعدها١٦١: نظريات يف اللغة: وينظر . ١٥١: حنو عربية ميسرة ١



٤٣٣ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

إنّ البعد االستراتيجي : "١األكرب، ومل يتنكّب الضبيب جادة الصواب؛ إذ قال
  ".للغة العربية مل يكن أبدا ضمن اهتمامات السياسيني أو املخططني العرب

 أمهية اإلعراب وقيمته جنده يركز على مسألة وعلى الرغم من كل ما قاله عن
مستشهدا بقول بعض النحاة والبالغيني، فالكالم سابقُه يف . أن اإلعراب عرض

املرتبة؛ وعلى هذا فاملقياس األول يف تقدير صحة اللغة أو اعتبارها ليس اإلعراب 
 األلفاظ وحده، وإمنا هو الكالم بألفاظه والسياقات اليت توضع وتركب فيها هذه

مل يتحقق ىن حتقق اهلدف من الكالم حىت ولووإذا حصل املع. واملعاين اليت تدل عليها
ال ال يسخط عليك اهللا و" :وهو ينقل عن إبراهيم مدكور قول أيب العالء. ٢اإلعراب

 فهو يدعو إىل. "٤اخلطاب  تاُءحتِت املتكلم وفُ تاُءتم مل ضإذا مل تدِر ٣كانلَامل
 يف التدقيق والتنقري واملالحقة يف اللغة احملكية –كما يقول-م املبالغة  ساطة، وعدالب

  ". ٥أو املنطوقة ميكن أن ختلق لنا لغة ميسرة حمببة للنفوس
 جري يف غري ميدان، ومقدمة للتفلّت من مسألة – فيما أرى –وهذا 

وحنن واإلعراب ال يتالءم واحلضارة، : "ولننظر إىل أنيس فرحية يقول.  اإلعراب
نرى يف اإلعراب يف أية لغة بقية من البداوة، قد يساعد على الفهم ومنع 

                                 
  .١٧١: اللغة العربية يف عصر العوملة ١
 .١٨٨: نظرية اللغة الثالثة ٢
  ".املكان"كما يف األصل، والذي جاء يف نظرية اللغة الثالثة  ٣
 .١/٧٣:أليب العالء املعري" الفصول والغايات يف متجيد اهللا واملواعظ"ظر كتاب ين ٤
  .١٨٨: نظرية اللغة الثالثة ٥



٤٣٤                                                                          المحور الثاني

  .١"ولكن حكمه يف ذلك حكم أي قرينة أخرى تساعد على الفهم...االلتباس
، يف معرض كالمه على "اإلتقان" واملؤلف ينقل نصا عن السيوطي من 

ملعىن واإلعراب قد يتجاذب ا:"شروط املفسر ومناقشته ضمنا ملسألة اإلعراب
الشيء الواحد، بأن يوجد يف الكالم أن املعىن يدعو إىل أمر واإلعراب مينع منه، 

  .  ٣" به صحة املعىن، ويؤول إىل صحة اإلعراب٢واملستمسك
إن ما سبق ذكره ال يعين كما هو واضح " :ومع ذلك نرى املؤلف يقول

إن ما نريد ... اخلطأ فيهالتقليل من أمهية اإلعراب أو الدعوة إىل التغاضي عن 
الوصول إليه هو أنّ ال يكون اإلعراب اهلم الشاغل واألساس اجلوهري يف قياس 

وهو يرى أنه ميكن التسامح أيضا يف ". صحة الكالم وسالمة القول أو فصاحته
فال مانع أن . قواعد النحو األخرى وأصول التعبري للجملة العربية يف اللغة الثالثة

على فعله، واملعمول على عامله، ويف قواعد اللغة ما يسمح يقدم املفعول 
باملرونة والتصرف يف أساليب القول، مثل احلذف واالختصار واإلدغام 

... وجوازات التقدمي والتأخري والتأنيث والتذكري، وأساليب احلصر والقصر
  .٤وجنعلها أكثر تيسريا من لغة الكتابة العربية الفصيحة

ؤلف ال يفوته إشكاليته يف التعامل مع النصوص التراثية كما واملتتبع آلراء امل
فنقْلُه عن النحويني والبالغيني أن املقياس األول يف تقدير صحة اللغة ليس . رأينا

                                 
  .١٢٣: حنو عربية ميسرة ١
  ". والتمسك"يف النص الذي نقله املؤلف  ٢
 .٥٣٦-٢/٥٣٥ :إلتقان يف علوم القرآنا ٣
  .١٩٢: نظرية اللغة الثالثة ٤



٤٣٥ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

اإلعراب وحده، وإمنا األصل السياق الذي يركّب فيه الكالم قضيةٌ من قضايا 
ى النص عندما تتجاذبه الداللة والسيوطي يتكلم فيما نقله عنه عل. الداللة البديهية

إنه على رجعه : "والصنعة النحوية، وقد مثل السيوطي هلذه املسألة بقوله تعاىل
 يقتضي املعىن أنه يتعلق "يوم"الظرف الذي هو إذ  ؛"لقادر يوم تبلى السرائر

 أي أنه على رجعه يف ذلك اليوم لقادر لكن اإلعراب مينع ؛"عرج" وهو ،باملصدر
 ا دلّ مقدر فيجعل العامل فيه فعالً،واز الفصل بني املصدر ومعمولهمنه لعدم ج
  . ، فاملسألة ليست إعرابا وحسبعليه املصدر

لقد تكلم العرب لغتهم معربة قبل أن يعرفوا اإلعراب، فاإلعراب 
مل ينح به صاحبه حنوا آخر، ، ماصنعة توضح مقصود املعاين، وهو على ذلك

نحويني املتأخرين، أما أن يكون اإلعراب ثانويا كما ظهر عند كثري من ال
وأبو . عند من ال حيسن األدوات األساسية لتركيب الكالم فشيء خمتلف

لعلة بعده املعتوق على امن  و،العالء يتكلم يف نصه لذي استشهد به مدكور
  تاءتحِت تاء املتكلم وفُُتم مل ضإذا مل تدِر: "ال على اإلعراب، فهو قال 

  .   ، وثَم فارق كبري"مل تدِر إذا كانت مضمومة أو مفتوحة"ومل يقُلْ  "طاباخل
مث ما عالقة دعوى املؤلف ذه املسألة، ولغته يف األساس حمكية، وال جمال 
فيها للتنظري النحوي والبالغي؟ وأما ما يتكلم عليه من إجازة تقدمي املفعول على 

وف، فمن ذا الذي مينع هذه األشياء يف فعله، واملعمول على عامله فيستدعي الوق
العربية الفصيحة حىت تكون إجازا يف اللغة الثالثة تساحما؟ إال يف مسائل خالفية 

والكالم على هذه املسائل ال عالقة له بالكالم مباشرة، وإمنا . قليلة، سجلها النحاة
 اليت يعنيها باللغة جله تنظري للنحاة واللغويني والبالغيني كما ذُكر، أين منهم الفئة



٤٣٦                                                                          المحور الثاني

أن يقفوا على النصوص اليت ينطقوا، " اللغة الثالثة"الثالثة؟ وكيف ينتظر من جمتمع 
فيبحثوا يف  تقدمي الفاعل، وتصنيف الكالم، وتعليق اجلمل وأشباهها وما إىل ذلك 
من املسائل اليت حتفل ا كتب النحويني؟ مث هو مل يحد لنا التنقري والتدقيق الذي 
يرجو أال يالحق متكلمي اللغة الثالثة، ويف أي شيء ميكن هلم التبسط؟ وقول 

أال يكون اإلعراب اهلم الشاغل :" املؤلف أن مقصده من طرح قضية اإلعراب
، وأي "واألساس اجلوهري يف قياس صحة الكالم وسالمة القول أو فصاحته

   ا ترك اإلعراب؟فصاحة هذه اليت يتحدث عنها يف اللغة الثالثة حىت يِخلّ

  :دعاة العاميةبالمؤلف وتأثّره  )١: ٤(
دعاة بولعلنا نتوقف لنبين بعض جوانب اإلشارات السالفة إىل تأثر املؤلف 
نهج مبالعامية، وههنا نقف عند قضية يف صلب منهج الدكتور املعتوق وهي تأثره 

 دعوما، ودعا سالمة موسى وأنيس فرحية إىل حد بعيد، على الرغم من أنه نبذَ
إال أنّ من يقرأ هلذين يف تقريظ . إىل بقاء اإلعراب، وعدم جتاهل اللغة الفصيحة

العامية وكيل الثناء ملستقبلها، وخدمتها للفكر والتحرر، واعتماد اللغة اليت دعوا 
هلا على معطيات العربية الفصحى، واإلفادة من معينها؛ لتسويغ ما ذهبا إليه 

  .١املعتوق منهجهمايعرف مقدار تأثر 
خلصان إىل هدف واضح  للقارئ، وافق عليه أم ردما يه،  غري أ

بينما جند املعتوق يسري يف الدرب نفسه من حيث كيل الثناء والثقة اخلالصة 

                                 
عند كالمه على عجز العربية عن " حنو عربية ميسرة"ة يف لينظر الكاتب ما قاله فرحي ١

  . ، وما بعدها٢٧:اللحاق بالعلوم والفنون



٤٣٧ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

، مع غموض اللغة مه الكثري من عبارات موسى وفرحيةباللغة الثالثة، واستخدا
وال خيلو كالمه من الغمز من .  هلااليت يدعو إليها، وعدم وجود مالمح بينة

 على الرغم من كل ما - تنبه إىل ذلك أم غَفَل عنه-جانب العربية الفصيحة
قاله فيها، ودعوته إىل التمسك ا، وأي غمز أكثر من حبثه عن لغة ثالثة 
يراها منوذجا للتحرر والفكر والدميقراطية، ودعك من كالمه على اإلعراب 

  اض وما إىل ذلك؟ والعامية واالقتر
وههنا أيضا نقف مرة أخرى عند مصطلحات احلرية والتحرر 
والدميقراطية اليت ستشيعها اللغة الثالثة، وقد أطال املؤلف التنويه ا، واليت 
دف كما يراد هلا إىل التنوير، وحتديث الفكر، فاملؤلف مل يتوقف عند 

ومسألة . بصور خمتلفةاملقصود ا على الرغم من تكريره هلا غري مرة و
اإلشارة إىل بساطة اللغة الثالثة وسهولة تناوهلا ودرسها وانتشارها ال تقابل 

 -على ما فيها–وحق للقارئ أن يتلمس هذه املفهومات . هذه املصطلحات
ولننظر جذور هذه . عند غريه ما دام مل يقيدها مبفهوم خاص جلي
ة، اللذين نبذ الدكتور املصطلحات عند سالمة موسى، ومن مث أنيس فرحي

  . املعتوق منهجهما
البالغة "ولنبدأ بتفسري سالمة موسى هلذه املصطلحات، يف كتابه 

جيب أن نؤلف بني اتمع ولغته، فنجعل اللغة دميقراطية :"؛ إذ يقول"العصرية
وجمتمعنا اآلن دميقراطي، أو " :ويقول .١"إذا شئنا أن نكون جمتمعا دميقراطيا

 أن جنعله كذلك، وننشد الدميقراطية يف احلكومة والعائلة حنن حناول
                                 

 .٤٦: البالغة العصرية ١



٤٣٨                                                                          المحور الثاني

ولكن التراث اللغوي األرستقراطي الذي ورثناه عن العباسيني ال . واملدرسة
كان اتمع العريب القدمي يعيش يف " : توضيحاويزيد. ١"يساعدنا على ذلك

لذلك و. ظل حكومة استبدادية مل تعرف قط معىن الربملان، أو الس البلدي
حنن حنمل عبء الكلمات العربية اليت خدمت هذا اتمع االستبدادي، 

ولكن حنن خنتلف عن العباسيني ...وحناول حتميلها املعاين الدميقراطية اجلديدة
واألمويني من حيث إن حضارتنا قد صارت تنشد الدميقراطية، وتنهض على 

 وكالم موسى. ٢"غيبيةالصناعة، تعتمد على املعارف واملاديات دون الثقافة ال
  . حيمل ما ال حيمله ظاهره، وإن توقف على العصر العباسي

اللغة هي تراث قدمي حتمل كلماا معاين احلياة : "ولنتأمل أيضا كالمه
عال جنمه، (أو حتمل معاين السحر) احلياة من احليا، والروح من الريح(البدائية

أن نتوقى استعماهلا إذا شئنا بل هي حافلة بأحافري ورواسب جيب ). وأفل جنمه
 ٤"اللغة واجلنون واإلجرام"ومن أراد أن يستزيد فلينظر فصله .  ٣"التفكري السديد

  ! فكيف للقارئ أن مييز مفهوم املؤلف من مفهومات سالمة موسى هذه؟
ولنقف أيضا على مسامهة فرحية يف ترسيخ هذه املصطلحات وجتليتها 

 :"إذ يقول" حنو عربية ميسرة"و" تهااللهجات وأسلوب دراس"يف كتابيه 
الفرق بني الذين يبحثون العلم والفلسفة وبني الذين حيرصون على قوالب 

                                 
  .  ٧٨: البالغة العصرية واللغة العربية ١
  .٧٩: البالغة العصرية ٢
  ١٨٦:البالغة العصرية ٣
 .٥٩البالغة العصرية ٤



٤٣٩ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

 ال ،العربية هو أن العلماء واألدباء والباحثني حياولون إخضاع العربية للفكر
ويقول موضحا إخفاق العربية عن اللحاق . ١"إخضاع الفكر لقوالب العربية

لن حناول أن نقنع من ال يريد أن يقتنع بأن العربية عاجزة ":باحلضارة الغربية
وكل من :"ويضيف قائالً. ٢"يف وضعها احلايل عن التعبري عن احلضارة الغربية

يعتقد أن العربية اليوم حبالتها احلاضرة وبالنسبة إىل تزمت بعض الناطقني ا 
  . ٣"تستطيع بيسر أن تعرب خمتلف العلوم والفنون واهم

 أيضا بعض نصوص موسى وفرحية اليت يتكلمان فيها على الوحدة ولننظر
 - على ما يقوالن – والتحرر من قيود الفصيحة، مع اعتماد اللغة اليت يناديان ا

بالغتنا التقليدية اليت تعلم لطلبتنا يف :" على العربية الفصيحة، إذ يقول سالمة موسى
فة يف الوقت الذي حنتاج فيه إىل تأكيد املدرسة واجلامعة هي بالغة االنفعال والعاط

 ويقول يف." ٥العلم تفكري جديد حيتاج إىل لغة جديدة: "ويقول.  ٤املنطق والعقل
 جيب أن نقتصر من تعليم اللغة العربية يف مدارسنا االبتدائية على :"شأن اإلعراب

 ويقول. ٦"متكني التلميذ من املطالعة والفهم بال حاجة إىل أية قواعد خاصة بالنحو
جيب أن نكرب من شأن لغتنا العربية وأن نوليها أعظم :"يف شأن إكبار العربية

                                 
 .١٤١: حنو عربية ميسرة ١
 .٢٨: حنو عربية ٢
 .٢٩:اللهجات وأسلوب دراستها ٣
 .١٠: البالغة العصرية ٤
  .١٢٠: البالغة العصرية ٥
 .١٣٨: البالغة العصرية ٦



٤٤٠                                                                          المحور الثاني

 ويقول .١"وال ميكن التفكري احلسن بال لغة حسنة. اهتمامنا، ألا وسيلة التفكري
ازدواج اللغة عائق، : "للوحدة، ومعارضة الفصيحة للفكرأنيس فرحية يف مفهومه 

فكر وأساس احلضارة، ووضع هلجة عربية موحدة واللغة أساس ال. واإلعراب عائق
سلسة لينة مكتوبة باحلرف الالتيين يعجل يف حترير الفكر، ويسهل نقل املصطلحات 
والتعابري اليت ال غىن عنها، ويفتح الباب على مصراعيه لنقل الذخائر األدبية الغربية 

  املشكلةويقول يف. ٢"والشرقية من شعر وروايات وقصص وعلم وفلسفة واجتماع
ولكن إمياننا بأن املشكلة اللغوية على جانب من اخلطورة وبأا تتطلب حالً :"اللغوية

  .٣"سريعا ألا قضية تتعلق بالفكر وباحلضارة
ولننظر إليه كيف ينصب نفسه داعيا من دعاة الوحدة؛ ويبني قيمة العربية 

لبنا بوضع لغة عربية حمكية وإذا حنن ط" :الفصحى يف اللغة اليت يدعو إليها؛ إذ يقول
موحدة فإن هذا ال يعين أننا نطالب بالقضاء على لغة وإحالل لغة أخرى حملها، 
كال، هذا ال خيطر لنا ببال إذ عندنا لغة عربية صرفة مشتركة بني الشعوب العربية 

إن هذه اللهجة العربية املشتركة بني ... خلقتها عوامل ثقافية واجتماعية وسياسية
اتمع الراقي ليست معربة، بل هي هلجة عامية بعيدة عن اإلقليمية، وتعتمد أفراد 

ولننظر إليه مرة ". ٤على الفصحى يف مجيع مفرداا ويف تراكيبها ويف عباراا
:" أخرى كيف يربد أكباد املتعلقني بالعربية الفصحى، ويطمئنهم على مستقبلها

                                 
 .١٨٥: البالغة العصرية ١
 .٢١٧: حنو عربية ٢
 .٣١: اللهجات وأسلوب دراستها ٣
  .١٨١: حنو عربية ميسرة ٤



٤٤١ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

ني الطبقات املثقفة تعتمد الفصحى ولكننا نالحظ أن اللهجة العربية املشتركة ب
والعربية الفصحى غنية مبفرداا . ينبوعا، إلمنائها يف املفردات والتعابري واألساليب

وتعابريها، وجيب أن تكون معينا يستقى منه، كما تستقي اللغات األوروبية من 
 نقترحها وخالصة القول إن هذه اللهجة العربية احملكية اليت...الالتينية واإلغريقية

 :ويضيف.  ١"لغة أدبية هي العربية الفصحى امليسرة املبسطة كما يسرا احلياة
وحنن ال نعترض على احلفاظ على لغة كالسيكية ملا فيها من كنوز، إمنا نعترض "

  .٢"على فَرِض لغة تارخيية على جيل بعدت حياة الناس فيه عن ذلك اجليل
إليها يف عبارات حافلة باملكر، مث جنده يسوغ للفوضى اليت يدعو   

جيعل العربية فيها كاجلرح املفتوح ترتع فيه كل أنواع امليكروبات؛ إذ 
فال ضري يف االقتباس مجلةً إذا تعذر وجود مرادف عريب، فإن العربية :"يقول

هضمت مفردات أجنبية كثرية من الالتينية واإلغريقية واآلرامية والفارسية 
  .    نده يقني، حينما أعلن عن عجز العربية غري مرةوالتعذر ع. ٣"واحلبشية

. هذه مناذج ملنهج موسى وفرحية يف التنظري للغة اليت يدعوان إليها
وحنن جند هذه العبارات تتكرر عند املؤلف مرة تلو مرة، وبأساليب خمتلفة، 
غري أنه حررها من بعض املفردات، ليحل حمل الدعوة إىل العامية اليت دعا 

موسى وفرحية الدعوة إىل عامية أخرى، أو خليط فريد، بوجه آخر، إليها 
  .ومسمى جديد، ومضمون خيايلّ، ال ميكن حتسسه وال وصفه 

                                 
  .١٨٧: نفسه ١
  . ١٠٤: اواللهجات وأساليب دراسته. ١٢٦: حنو عربية ٢
  .٣٠: حنو عربية ميسرة ٣



٤٤٢                                                                          المحور الثاني

وينبغي أن أشري ههنا إىل أن إشارايت إىل سالمة موسى وأنيس فرحية 
ونقلي هذه النصوص ليس ااما لرتاهة املؤلف، وال النتمائه إىل لغته 

شارة إىل املنهج الذي اتبعه يف التنظري للغته الثالثة، وتالقيه الفصيحة، ولكنه إ
وحسن النية وسالمة الطوية ال تغنيان عما تقوده دعوة . مع دعاة العامية

فسالمة موسى وأنيس . كدعوته، وإن بقيت حربا على ورق، وأماين مسطّرة
ل سالمة مل يكونا يدعوان إىل فرقة، يقوفرحية على الرغم من كل قيل عنهما

وإما أن نعني لشعبنا .. إما أن نهلك أو نبيد: مث حنن بني اختيارين:"موسى
. ١"وسائر العرب آفاق التطور البشرية، يتطلعون إليها وينشدوا ويهيئون هلا

 دعا إىل وحدة التراث - إضافة إىل ما ذُكر–وأنيس فرحية بوجه خاص 
بح هلجة املثقفني العرب هي اللغة العريب والقومية العربية، بل دعا إىل أن تص

وإذا عد موسى العربية الفصيحة . ٢الرمسية الوحيدة يف أقطار العروبة كلها
وعدها فرحية مما يترحم . ٣حافلة بأحافري ورواسب جيب أن نتوقّى استعماهلا

 ، فقد أدخلها الدكتور املعتوق يف سبيل لغته٤عليه، وقضى عليها باملوت
  . ية املركّزة، ال هي حية فترجى وال ميتة فتنعىالثالثة غرفة العنا

                                 
 .١٨٢: البالغة العصرية ١
أنيس فرحية وبعض آرائه : "وينظر. ، وما بعدها١٨٣: ينظر، حنو عربية ميسرة ٢

متام حسان رائداً لغوياً، حبوث ودراسات " ، داود عبده، ضمن كتاب "اللغوية
  . ٩٣": مهداه من تالمذته وأصدقائه

  .١٨٦: البالغة العصرية ٣
 .٧٥: انظر حنو عربية ميسرة ٤



٤٤٣ ... نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيق من خالل كتاب نظرية اللغة الثالثة منهجا

  :اللغة الثالثة ودور أجهزة اإلعالم المسموعة والمرئية )١: ٥(
اللغة الثالثة ودور أجهزة اإلعالم "إن كالم املؤلف يف فصله األخري على 

نه إيتميز بشيء خيتلف عن الفصلني السالفني، وأكاد أقول " املسموعة واملرئية
 يتكلم بصورة عامة على - على قصره نسبيا -فجلّ هذا الفصل . كتب مستقالً

غري أن اجلديد أن بريق اللغة الثالثة اليت تكلم . دور أجهزة اإلعالم يف نشر اللغة
بل جنده . عليها املؤلف حبماس شديد يف الفصلني السالفني خيفت يف هذا الفصل

ها صياغة عربية أقرب إىل يعرض بعض النصوص العامية املهجنة ويلجأ إىل صياغت
ولعل نص الداعية عمرو خالد باللهجة العامية، والذي طلب . لغة الصحافة

الدكتور املعتوق من أحد طالبه املتخصصني يف غري العربية أن يعيد صياغته بلغة 
سليمة أبين األشياء على تغري املنهج الذي سلكه يف الفصلني السالفني، فقد صاغه 

ومع . ة حمبوكة، يعجز الكثري ممن ميتهنون الكتابة أن يصوغوهاالطالب صياغة قوي
هذا هو النص بعد التغيري، " : املعتوق تعقيبا على هذه الصياغةهذا يقول الدكتور

ومل جيِر عليه سوى تعديل شكلي طفيف، وهو كما نرى، ميكن أن ميثل منوذجا 
  . ١"اللغة الثالثة يف أبسط مستوياا"لـ

ل هذا، وقد قلب الطالب النص من حال إىل وال ندري كيف يقو
ومن ! حال، وأعاد سبك ألفاظه وتراكيبه سبكًا أين منها لغة عمرو خالد؟

عجب أن يتخذ الدكتور املعتوق هذه الصياغة اجلديدة مثاالً على اللغة 
الثالثة، وهي مستوى من مستويات الفصيحة، ليس فيها أي مسة من مسات 

                                 
 .٢٣٨: نظرية اللغة الثالثة ١



٤٤٤                                                                          المحور الثاني

أما النص الذي نقله من برنامج تلفزيوين، وأعاد . ليهااللغة اجلديدة اليت دعا إ
، '' "power pointصياغته مع إبقاء بعض املصطلحات األجنبية كالـ

"Microsoft"  فال تنهض به هذه ،١األخرىوبعض املصطلحات 
  . ألن يكون نصا مميزا من غريه من النصوص؛املصطلحات

تها باإلجهزة وقد تكلم وأطال على إصالح لغة اإلعالم وعالق
وجلّ كالمه ال يتنكّب اجلادة، ويسعى إىل خدمة العربية . التعليمية

عهودة يف نصوصه السابقة من لغته فيه هي لغته املوإن كانت . وانتشارها
  .العبارات الرومانسية املتدفقة

                                 
  .٢٤٧: نفسه ١
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  : وخامتةخالصة
هذا البحث نقد وقراءة يف مذهب، ال يف فأكر القول أن وبعد، 

 سياق البحث أم ة من اللغويني ال لواحد منهم، ذُكروا يفكتاب، ولطائف
تناول مذهبا واسعا، وحلّل الكثري من القضايا واملسائل، اليت بقُوا غُفْالً، وقد 

، وهي  آلخريدعو أرباا إىل التخلّي عن اللغة الفصيحة، ونسمعها من آٍن
، توق؛ ليصوغ نظريتهمتثّل يف جمموعها مذهبا، اختار أن يتبناه الدكتور املع

  .تنظريا وتطبيقًا وقد أخفق إخفاقًا ذريعا
  ملا دعا إىل لغته - وكلّ من انتهج هذا النهج-ولو تأنى الدكتور املعتوق

 مقدرته على صياغتها وتوضيح - بعد كل ما قيل –الثالثة، ألننا لو افترضنا 
 عصر بل يف كل جوانبها فستكون لغة آنية؛ ألن معطياا ستختلف ليس يف كل

وهذا ال خيدم . قطر، وسنجد من ينادي على هذا املنهج باللغة الثالثة بعد األلف
وعلى الدكتور املعتوق، وكل من جيد يف نفسه غَرية على . عربية وال وحدة

العربية أن يسعى إىل البحث عن سبل تيسريها من غري هذا الوجه، وأن يبذل 
 وكلّ جهد يف غري هذا جري يف غري ميدان، .اجلهود يف خدمتها واحملافظة عليها

وقدح يف هذه اللغة اخلالدة، وفت يف عضدها، أيا كان املنهج، أو اهلدف، أو 
 تشتيت جلهود خدمة العربية - مع تقديرنا للدكتور املعتوق -فهذا . النية

  .   الفصيحة، وضرب يف الفراغ، وقبض الريح
ة عشرات احللول لتطوير اللغة ولو تأىن الدكتور املعتوق لوجد أن مث  
وال يف مناهج ، وأن اإلشكالية ليست يف اللغة ، واملكتوبة أيضااحملكية

. بقدر ما هي يف السياسات املتبعة يف إقصائها وميشها والنيل منهاتدريسها 
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إن الذي بىن عليه الدكتور املعتوق نظريته وهو بساطة تعلم هذه اللغة وقلة 
 الفصيحة وهم كبري، فمشروعه سيكلف من اجلهد تكلفتها بالقياس إىل

واملال والوقت أضعاف الذي يطلبه املصلحون إلصالح شأن العربية نطقًا 
 ،ج ال نزعم أنه الِحب وكتابة، فثمة مشروعات كثرية طواها النسيان، ومثة
ولكنه قطع شوطا طويالً ميكن اإلفادة منه والسري فيه، صاغه الكثري ممن 

  . أن العربية ويؤرقهم مهها ويعملون على رفعتهايعنون بش
مث من قال أن اللغة نفسها حتمل مستوى واحدا من الفصاحة والبالغة وحسن 

وقد أحدثت الصحافة والترمجة . العبارة، واختصار الكالم، فثمة جمال واسع لالختيار
ب، مما فوق ذلك يف العصر احلديث تغريات هائلة يف األلفاظ والتراكيب واألسالي

يغين الكالم على اللغة الثالثة والرابعة وغريها، والناظر يف جهود جممع اللغة يف القاهرة 
بوجه خاص، وما سجل من هذه األلفاظ والتراكيب واألساليب يف حماضر جلساته 

ولقد روى سعيد األفغاين رمحه . ومنشوراته يقف على جزء كبري من هذه احلقيقة
 بأحد كبار أساتذة العربية يف النصف األول من القرن أنه بلغ) م١٩٩٧ ت(اهللا

 عن كتب املنفلوطي وشعر شوقي وحافظ؛ - وهو منهم –املاضي أن ى تالميذه 
  .١"ألا برأيه تفسد اللغة

واللغة بعد ذلك كاأللوان يتدرج اللون األصيل إىل درجات ومراتب، 
.  يدخل يف لون غريهيبدؤها صارخا أو فاقعا، وال يزال يبهت ويحول حىت

وكذا العربية الفصحى والفصيحة، فهي درجات تعلو ودركات تنخفض، 
                                 

وهو الشاعر واألديب الشيخ حممد سليم اجلندي، من أعضاء امع العلمي العريب  ١
  .١٦: سعيد األفغاين وجهوده يف علم العربية: ينظر. م١٩٥٥بدمشق تويف
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ومل تكن الفصحى على درجة واحدة من النقاء والبالغة حىت يف عصر 
االستشهاد، وإال ملا حفظت لنا الكتب كالم البلغاء والفصحاء واخلطباء، 

ا غريه، فليس كلُ املاِء زمزمة مراتب، منها كالم الناس والعامي. وأمهلت كثري
العادي، ومنها الكالم املخلوط بكالم الناس ممن خيتلطون م وليست لغتهم 

وِمن املتكلمني من يتعمد خلط كالمه فصيحا أو عاميا بألفاظ . لغتهم
وكل هذا ملحق بالعامية وأمناطها، . أعجمية، كما مثّل الدكتور املعتوق

  . لتسويغهوينبغي أالّ خيلط بالفصيحة 
فإذا كان بإمكان الدارس أو املؤلف أو الصحفي أو املذيع أن يتخري من هذا 
الكم اهلائل الذي تزخر به العربية الفصيحة قدميها وحديثها فألي شيء سيعني 

 يف البحث عن لغة أو لغات، – إن كانوا يودون خدمة العربية –الباحثون أنفسهم 
  د مساا ومقوماا؟ يضيعون اجلهد واملال والوقت لتحدي

 كمال بدروقال . ١وقد أطلق بعضهم على هذه اللغة الثالثة اخلُنثى
أدرك اخلاصة املنحازون إىل اللغة الفصيحة السليمة أن هذه :"معلقًا عليها

اللغة اجلديدة الثالثة ضرب من العبث، وإفساد ألداة التواصل اللغوي، وأا 
ة القضية اللغوية، بل زادا يف الوقت نفسه غري ذات جدوى يف معاجل

  .وهو حق، ال مماراة فيه. ٢تعقيدا
دعوى اللغة وبعد، فيمكننا أن نلخص أبرز األسباب اليت جعلت من 

فق إخفاقا  تطبيقها خت وتوضيح جوانبها، ومناذج، والسعي وراء جتليتها،الثالثة
                                 

 .٢٥٥: اللغة بني الوهم وسوء الفهم ١
  .٢٥٤: هم وسوء الفهماللغة بني الو ٢
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  : تقبل الَّلبس استحالة تطبيقهاظهر بصورة الوتذريعا؛ 
 أن املؤلف يف منهجه للتنظري هلذه اللغة استخدم لغة بعيدة يف :أوهلا

جلها من البحث العلمي، بل هي أقرب إىل الدفقات الرومانسية، والعاطفية 
  .واآلمال املسطّرة

اليت حتتاج ريا من املصطلحات غري احملددة،  أطلق كما كبأنه :وثانيها
، فضال عن صعوبة تطبيقها إىل دراسة أخرى لبياا والوقوف على مفهوماا

  .على أرض الواقع
 أنه بىن نظريته على وهم كبري وهو أن تعلّم اللغة الثالثة أقل :وثالثها

  .كلفة، وأخف مؤونة من تعلم العربية الفصيحة
 قضايا أكرب وأوسع من حدود نظريته، مما استدعى كلّ طرح: ورابعها

ا متوسط احلجم كان يكفي هذا املناقشات الطويلة نسبيا، وإال فإنّ حبثً
  .لعرض فكر الدراسة

مأل كتابه بالزيادة واحلشو والتكرار واالستطراد، مما ساهم : وخامسها
  .مسامهة كبرية يف تسمني الدراسة، وتشتيت ذهن القارئ

خالف ما ذكره من حرصه على العربية الفصيحة، على : وسادسها
ولقد . يها أساسا لدعوتهالرغم من كل ما دبجه من مدحها واالعتماد عل

جممع اللغة العربية يف القاهرة، وأشرت  وهي من أعضاء –استهلت أول جلنة 
 حاولت تيسري العربية يف القرن املاضي بياا برفض كلّ رأي -إليها آنفًا

 ؛ إلرضاء الرافضني لفكرا،١يؤدي إىل تغيري يف جوهر اللغة وأوضاعها
                                 

 .١٧١، ٧٧ :جممع اللغة العربية يف ثالثني عاما: ينظر ١
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أغىن هذا البيان، وال أمساء األعالم الذين فكانت أول من غير وبدل، فال 
  .اشتركوا بصياغته عنها شيئا، فضاعت جهودهم هباء

أجاز لنفسه الكثري من احملظورات، ومنها سعيه إىل وين : وسابعها
شأن اإلعراب يف جمتمع ال حيسن أساسياته، على الرغم من كل ما قاله يف 

   .قيمته، وكأننا به يتكلم على عصر االستشهاد
سعى إىل فتح أبواب العربية الفصيحة على مصاريعها للعامية : وثامنها

ولأللفاظ األجنبية بغري ضابط ميكن الركون إليه، وكل ما قاله من الضوابط 
  .يف هذه املسائل ال يعدو العبارات اإلنشائية

جعل العربية عربيات باستجازته أن تتلون اللغة الثالثة حبسب البيئة : وتاسعها
  .توجد فيها، ومل يقل لنا كيفية التخلص من هذه السمة يف املستقبل كما أملاليت 

دعوته إىل ازدواجية مركّبة، فهو يدعو إىل لغة حمكية ثالثة : وعاشرها
إىل جانب العربية الفصيحة، تكون لغة للتعليم والتثقيف، وأمل أن تكون يف 

 فوق االزدواج املستقبل لغة كتابة، وهذا من شأنه خلق ازدواجية خطرية
  .  الذي نعانيه بني العامية والفصيحة

 منهج دعاة العامية وإن أظهر خمالفتهم يف هاحتذاؤ: وحادي عشرها
  . دعوته؛ وقد رأيناه يستخدم مصطلحام، وعبارام، مع شيٍء من التحرير

أن النماذج اليت طرحها املؤلف، وبىن نظريته على : وثاين عشرها
ة، ووسائط بني العامية واألجنبية من جهة والعربية حاجتها إىل لغة ثالث

الفصيحة من جهة أخرى ال متثل للناطقني شيئًا يذكر، فهذه حاالت خاصة، 
وجلّها ميكن أن يندرج حتت العامل النفسي ال اللغوي، وعالجه احلقيقي 
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  .عند األطباء النفسيني، وليس عند اللغويني
ي نظّر له املؤلف، وميز به أن املنهج التطبيقي الذ:  وثالث عشرها

دراسته أخفق إخفاقًا كبريا، فلم يقدم يف اجلانب التطبيقي لدراسته يف 
الفصلني اللذين نظّر فيهما هلذه اللغة إال منوذجني تربأ من جلهما كما رأينا، 

  .فال يصلحان دليال على اللغة الثالثة اليت يدعو إليها
الث جيد فيه اختالفا إن من يطلع على الفصل الث: ورابع عشرها

منهجيا بينا عن الفصلني السابقني من حيث اختفاء الكالم على اللغة الثالثة 
والنصوص العامية القليلة، وتلك اليت ساقها . كما بدأ املؤلف متحمسا هلا

على التهجني، مث أعاد صياغتها هي لغة الصحف وليس فيها أي ملمح من 
، ما خال ١ن مستويات العربية السليمةمالمح اللغة املستقلة، فهي مستوى م

بل إن املؤلف نفسه خيفت . استخدام بعض املصطلحات األجنبية الشائعة
  .كالمه على اللغة الثالثة ليتكلم على لغة عربية سليمة

إن اللغة الثالثة تهِبط باللغة العربية الفصيحة، وكل سبيل بط : وختامها
؛ ألن ِمن أول واجبات من ينتهج باللغة الفصيحة سيكون مصريها اإلخفاق

تيسري العربية أن يأخذ بيد الناطقني ليكتشفوا مسو لغتهم وقيمتها، ال أن ميسك 
  . بتالبيب اللغة وجيرها إىل اإلسفاف واالبتذال حبجة التيسري والتبسيط

كما قال الدكتور اد "  الوحيدي هي اخليار االستراتيج٢وبعد فإن الفصحى
ي أن التيسري اللغوي للعربية الفصيحة يف العصر احلديث جيب أن ويف رأي. ٣املوسى

                                 
 ، ٢٤٦، ٢٣٨، ٢٣٣ :ينظر الفصل الثالث من الكتاب ١
 .ذكرت آنفا أنين أرى استخدام الفصيحة بدالً من الفصحى ٢
  .١٣٤: الثنائيات يف قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إىل عصر العوملة ٣
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حيتذي التيسري الديين والفقهي عند علماء الفقه والتشريع إىل حد بعيد، يساير ويتفاعل 
مع احلياة ومستجداا ومتطلباا ومتقلباا، وال يفرط، وال خيترع دينا وسطًا بني 

فهو .  حرامهم، وتفسد أمور حملهم وحمرمهماحلرام واحلالل، فريتع أهل احلرام يف
تيسري يسعى إىل لغة فصيحة سائغة بسيطة، ختدم اتمع بفئاته ومناحيه كافة، تنتقى 
ألفاظها وتراكيبها وأساليبها من اللغة الفصيحة، ومما استخدمه الكتاب وعربه املعربون 

ا هو بالسهل وال ونعرف أن هذا م. يف العصر احلديث، ومل خيالف جوهر العربية
باليسري، ولكن نسعى إىل حتقيقه بكل ما منلك، فيكون جا معلَما لكل من سعى إىل 

وال نبتدع السبل اليت تنأى بنا عن العربية، وجنهد أنفسنا يف الركض . إكماله ومتهيده
خلف السراب، والتنظري للعامية أو للغة ثالثة أو وسطى أو خمففة أو غريها، فنمسي 

  .يل كاملشغول بتزيني الغولكما ق
والذي ينبغي قوله إن كثريا من جهود التيسري تضرب على غري وجه؛ ألا 

فهي . أخطأت حتديد الفئات اليت حتتاج إىل التيسري احتياجا حقيقيا، وتقدير حاجتها
رسالة غُفل؛ بال عنوان؛ ألن أحدا ال يريد استالمها، فضالً عن قراءا وتدبر 

كثري ممن تنفق اجلهود خلدمتهم، وتستباح ألجلهم كل احملظورات ليسوا مضموا، ف
معنيني بكلّ هذه الدعوات، بل إن عددا ال بأس به منهم يرفض العربية مجلة 
وتفصيالً، فعلى من يسري يف هذا الدرب أن يتجمل بالصرب، ويدقق النظر، ويقف 

د التيسري بال معىن، على الفئة اليت يسعى إىل خدمتها، وإال فستبقى كل جهو
  . كجهاز االتصال الذي يعمل يف يد حامله وحسب

وليس املستشرقون بأغري منا على لغتنا، فعلى الرغم من أن كثريا منهم 
دعا إىل العامية، وحفّزوا الباحثني على دراستها، واالنكباب عليها، جندهم 

عربية الفصحى هي إن اللغة ال:" يف مؤمتر هلم يف اليونان ينتهون إىل قرار نصه
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اللغة اليت تصلح للبالد اإلسالمية والعربية، للتخاطب والكتابة والتأليف، وإن 
من واجب حكومات هذه البالد أن تعىن بنشرها بني الطبقات الشعبية؛ 
لتقضي على اللهجات العامية، اليت ال تصلح لغة أساسية، ألمم جتمعها 

أي كلّ عاقل يرى الصواب، وهذا ر. ١"جامعة الدين والعادات واألخالق
  .  ويضع احلق موضعه، انتمى إىل هذه اللغة أم مل ينتِم

  واهللا املوفق من قبل ومن وبعد

                                 
  .١٣٦: م١٩٧٤ضايا اللغة والنحو، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، من ق:  ينظر١
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 ، دار الكتب العلمية،علي اجلارم، أمحد العوامري: ، حتقيقبخالءال* 
  .م٢٠٠١ ،بريوت
، ، حتقيق حممد علي النجاراخلصائص ، عثمانأبو الفتحابن جين،  -

  . بريوت،عامل الكتب
، مؤسسة سعيد األفغاين وجهوده يف علم العربية اجلوارنة، يوسف، -

  .م٢٠٠٨محادة للدراسات اجلامعية، األردن، إربد، 
، ترمجة دراسات يف هلجات شرقي اجلزيرة العربيةم، .جونستون، ت-

  .١٩٨٣، ٢أمحد الضبيب، الدار العربية للموسوعات، بريوت، ط
، ٣كتاب األلفاظ واألساليب جحجازي، مسعود عبد السالم، -
  .م٢٠٠٠القاهرة، 
  .١٩٦٦اللغة والنحو بني القدمي واحلديث،   حسن، عباس،-
  .، دار املعارف، مصراللغة العربية املعاصرة ،، حممد كامل حسني-
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  .، مكتبة دار اآلداب"الورطة"مسرحية احلكيم، توفيق،  -
  .مكتبة مصر :الصفقة*   
، دار أعمال جممع اللغة العربية بالقاهرةاحلمزاوي، حممد رشاد، -

 .١٩٨٨، ١الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
 ، بريوت،ر القلم ، دامقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبد الرمحن،  -

  .١٩٨٤ ،٥ط 
دراسة يف منو وتطور اللغة العربية بعد "املولد خليل، حلمي،  -
  .، اهليئة املصرية العامة للكتاب، اإلسكندرية"اإلسالم
، حتقيق عيون األخبار الدينوري، عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبة، -

 .م٢٠٠٣، ٣يوسف الطويل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
  .، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت"وحي القلم"فعي، مصطفى صادق، الرا-
، تاريخ الدعوة إىل العامية وآثارها يف مصر سعيد، نفوسة زكريا، -

  .١٩٦٤، ١دار نشر الثقافة، اإلسكندرية، ط
، أمحد خلف اللغة املالطية وأصوهلا العربيةسليمان، أمحد خلف، -

  .١٩٩٠ ،١سليمان، مطابع جامعة امللك سعود، ط
، حتقيق سعيد إلتقان يف علوم القرآناالسيوطي، جالل الدين، -
  .١٩٩٦ ،١، طلبنان،  دار الفكر،املندوب

، مركز دراسات الوحدة اللغة العربية والوعي القوميالضامن، حامت،  -
  .١٩٨٦، ٢العربية ط
 الضبيب، أمحد، اللغة العربية يف عصر العوملة، مكتبة العبيكان، -
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  .م٢٠٠١ ،١الرياض، ط
  .، دار املعارف القاهرة"التراث والشعر واللغة" ضيف، شوقي،  -
 .، دار النهضة العربية، بريوتكالم العربظاظا، حسن،  -
، حبوث ودراسات "متام حسان رائدا لغويا"العارف، عبد الرمحن حسن،  -

  . م٢٠٠٢مهداة من تالمذته وأصدقائه، عامل الكتب الطبعة األوىل، 
  .م١٩٧٤د خمتار، من قضايا اللغة والنحو، عامل الكتب،  عمر، أمح-
 .١٩٧٦،عامل الكتب، القاهرة، الرواية واالستشهاد باللغةعيد، حممد،  -
، مطبعة ، حتقيق هالل ناجيمتخير األلفاظابن فارس، أمحد،  -

 .١٩٧٠املعارف، بغداد، 
  . ، القاهرة، حتقيق السيد صقر، مطبعة عيسى البايبالصاحيب يف فقه اللغة *
فيض نشر االنشراح من  أبو عبد اهللا حممد بن الطيب، ، الفاسي-

، حتقيق حممود يوسف فجال، دار البحوث للدراسات روض طي االقتراح
  .٢٠٠٢، ٢اإلسالمية وإحياء التراث، اإلمارات العربية، ط

، ترمجة دراسات يف اللغة واللهجات واألساليبفك، يوهان، العربية، -
  .     ١٩٨٠التواب، مكتبة اخلاجني، مصر، رمضان عبد 

 ، دار اجليل بريوت، اللهجات وأسلوب دراستها فرحية، أنيس، -
  .١٩٨٩، ١ط

  .، دار الثقافة، بريوتحنو عربية ميسرة *
  .م١٩٨١، ٢نظريات يف اللغة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط* 
ا، ترمجة فرستيغ، كيس، اللغة العربية، تارخيها، ومستويات تأثريه-
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  .م٢٠٠٣، ١حممد الشرقاوي، الس األعلى للثقافة، القاهرة، ط
، شرح عبد الرمحن الربقوقي، دار ديوانه املتنيب، أمحد بن احلسني، -

 .١٩٨٦، ١ط الكتاب العريب، لبنان،
، اهليئة العامة جممع اللغة العربية يف ثالثني عامامدكور، إبراهيم، -

  .١٩٦٤لشؤون املطابع األمريية، 
دراسة يف قضية اللغة العربية "املعتوق، أمحد، نظرية اللغة الثالثة-

  .م٢٠٠٥، ١الوسطى، املركز الثقايف العريب، ط
، حتقيق الفصول والغايات يف متجيد اهللا واملواعظاملعري، أبو العالء، -

 .١٩٣٨، ١حممود زنايت، مطبعة حجازي، القاهرة، ط
سالمة موسى للنشر  ،غة العربيةالبالغة العصرية والل موسى، سالمة، -

  .  ١٩٦٤، ٤والتوزيع، القاهرة،ط
املوسى، اد، الثنائيات يف قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إىل -

  .٢٠٠٣، ١عصر العوملة، الشروق، عمان، ط
، "قيم الثبوت وقوى التحول"اللغة العربية يف العصر احلديث *

  .٢٠٠٧، ١الشروق، عمان، ط
، مطبعة الزهراء، الشواهد واالستشهاد يف النحوبد اجلبار، النايلة، ع-
 .١٩٧٦بغداد، 
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  فهرس احملتويات
  ٣٧٣..........................................................:توطئة

  ٣٧٤.............................................:بناء الدراسة) ١: ١(

  ٣٧٥.......................................: دواعي اللغة الثالثة)٢: ١(

  ٣٧٨.......................................: حدود اللغة الثالثة )٣: ١(

  ٣٨٠.....................................:يحة واقع العربية الفص)٤: ١(

  ٣٨١.......................................:إشكالية املستغربني) ٥: ١(

  ٣٨٣...........: البحث عن وسيط بني العربية الفصيحة واألجنبية)١: ٢(

  ٣٨٥.................:جتربة العربية يف الصراع مع اللغات األجنبية)٢: ٢(

  ٣٨٧.................................: مسألة االحتجاج يف اللغة)٣: ٢(

  ٣٩٢.........................................:ألجنيب املصطلح ا)٤: ٢(

  ٣٩٣..........................:األلفاظ األجنبية والوسيط اللغوي)٥: ٢(

  ٣٩٥............................................:مناذج تطبيقية) ٦: ٢(

  ٣٩٦.................................................:النص األصلي* 

  ٣٩٦.........................................:النص بصياغته اجلديدة* 

  ٣٩٩.................................................:النص األصلي* 

  ٤٠٠.........................................:النص بصياغته اجلديدة* 

  ٤٠٣.............................................الثنائية اللغوية)٧: ٢(
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  ٤٠٤.......................:الوسيط بني العربية الفصحى والعامية) ١: ٣(

  ٤٠٨.....................................:مسات جتلّي هذه اللغة)٢: ٣(

  ٤١٠...........................................: دميقراطية اللغة)٣: ٣(

  ٤١٢.........................................:تاريخ اللغة الثالثة) ٤: ٣(

  ٤١٤......................:حماوالت احملدثني يف سبيل اللغة الثالثة) ٥: ٣(

  ٤١٨.........:األسس واملقومات اليت تشكّل منطلقات اللغة الثالثة) ٦: ٣(

  ٤١٨......................................:االستناد إىل الفصحى: أوهلا

  ٤١٩.....................................:االسترفاد من العامية: وثانيها

  ٤٢٥...........................:ات املولدة واحملدثةاعتماد املفرد: وثالثها

  ٤٢٦.........................:االقتراض من اللغة األجنبية: رابعا، وأخريا

  ٤٢٨.....................:اللغة الثالثة واإلعراب: وأما األساس الثاين فهو

  ٤٣١....................................: النحو وإشكالية التعلّم)٧: ٣(

  ٤٣٦................................: املؤلف وتأثّره دعاة العامية)١: ٤(

  ٤٤٣............اللغة الثالثة ودور أجهزة اإلعالم املسموعة واملرئية) ١: ٥(

  ٤٤٥.....................................................:خالصة وخامتة

  ٤٥٣..............................................................املراجع

  ٤٥٧.....................................................فهرس احملتويات
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  الفهرس العام
دراسة لصالح الدين الصفدي مستويات التصحيح اللغوي عند القدماء 

  ٢...... .............)....................................ه٧٦٤ت(
 ٣٧........................ العامةالتصويب اللغوي وأثره يف مقاومة حلن

  ١١٣ .........قواعد يف التصحيح اللغوي دراسة يف معجم أمحد خمتار عمر
 ١٨٨  .........................ضوابط التصحيح اللغوي للحن يف العربية

حمافظة (اهلجرات العربية إىل مصر وأثرها يف اللهجة املصرية وأثر ذلك على اتمع 
  ٢٤٩.................................... )الشرقية مبصر منوذجا

  )السهل الساحلي أمنوذجا(الفعل يف هلجة جازان بني الفصيح واحملرف 
  ٣١٢ ..............................................دراسة لغوية وصفية

نظرية اللغة  ( عتوقاملنظرية اللغة الثالثة  التنظري والتطبيق من خالل كتاب الدكتور 
  ٣٧١ ) ......................................ثالثة منهجاً وتطبيقاًال

  ٤٥٩.................................................... الفهرس العام
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